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chirurgie, imunoterapie); tra
tamentul supravieţuitorului 
de cancer.

Grupul include 14 cardio
logi: doi ecocardiografişti, 
doi specialişti în imagistică 
avansată, un cardiolog inter
venţional, un electrofiziolog, 
un specialist în insuficien
ţa cardiacă, un specialist în 
îngrijirea supravieţuitorilor 
cancerului. Toţi aceştia asi
gură cele aproximativ 9.000 
de vizite la bolnavi spitalizați: 
vizite de îngrijire iniţială, de 
urmărire, consultaţii intercli
nice şi de critical care. În plus 
sunt asigurate aproximativ 
8.000 de vizite în policlinică 
(pentru circa 3.000 bolnavi 
noi şi 5.000 în urmărire), în 
servicii dedicate, astfel: car
diologie generală, insufici
enţă cardiacă, cardiologie 
intervenţională, electrofizi
ologie, valvulopatii, tumori, 
supravieţuitorii postcancer.

De când a devenit Cardio
oncologia importantă în 
acest institut? 

Prima menţiune de car
diologie şi oncologie ca aso
ciere în îngrijirea bolnavului 
de cancer este în Journal of 
Clinical Oncology în 1984 
(dar probabil totul a început 
cu recunoaşterea toxicităţii 
antraciclinelor în anii 70). 
Dr. Michael Ewer a fost adus 
la MD Anderson în 1978 şi a 
fost primul cardiolog întrun 
centru de cancer din lume. 
Treizeci de ani mai târziu, în 
2008, am fost primul cardi
olog intervenţional întrun 
centru de cancer din lume şi 
cred că sunt încă singurul…

Cât de rapidă a fost 
propagarea în alte centre 
din SUA a conceptului de 
cardiooncologie? 

Domeniul a evoluat iniţi
al lent, cu doar câteva centre 
având interes şi expertiză în 
domeniu, până în 1990 când, 
odată cu introducerea tras
tuzumabului, problema sa 
globalizat cu o creştere algo
ritmică în ultimii 57 ani.

Care sunt cele mai 
importante progrese ale 

acestui domeniu în ultimul 
deceniu?

Există mai multe direcţii 
în care sa progresat. Aş enu
mera următoarele:
•	 recunoaşterea precoce: 
monitorizăm ecocardiogra
fic cu imagistica deformă
rii – strain – la 3 luni dacă 

PROF. DR. CEZAR ILIESCU: 
„În 2008, am fost primul 
cardiolog intervenţional într-un 
centru de cancer din lume"

Prof. dr. Cezar 
Iliescu este 
cardiolog 
intervenționist 
la Centrul de 
Oncologie MD 
Anderson, Texas, 
SUA

Lucraţi întrunul 
dintre cele mai 
mari centre de 
oncologie din 

SUA, MD Anderson Cancer 
Center. Care este de fapt 
rolul unui cardiolog acolo? 
Câţi cardiologi are centrul 
raportat la numărul de 
pacienţi care îl vizitează 
anual?

Centrul MD Anderson 
este cel mai mare centru de 
oncologie din SUA, situat 
în Houston în cel mai mare 
centru medical din lume Te
xas Medical Center (TMC). 
Dacă ar fi să simplific, car
diologii sunt implicaţi în: 
prevenirea şi stratificarea 
riscului înainte de tratamen
tul pentru cancer; tratament 
al complicaţiilor derivate 
din tratamentul cancerului 
(chimioterapie, radioterapie, 

(urmare în pagina 10)
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EFICIENŢĂ SAU SIGURANŢĂ?  
SAU AMBELE?

Alege și eficiența și siguranța cu ELIQUIS® 

La pacienții cu FA non-valvulară, ELIQUIS este singurul inhibitor al factorului Xa care oferă: 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește accidentul vascular 
  cerebral / embolia sistemică față de warfarină1 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește hemoragia majoră 
  față de warfarină1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor Produsului 
Eliquis (apixaban)

Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare comprimat filmat conţine 
apixaban 2,5 mg sau 5 mg. Indicaţii terapeutice: Eliquis 2,5 mg: 
prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii adulţi 
care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului. Eliquis 2,5 mg şi Eliquis 5 mg: prevenirea AVC şi a emboliei 
sistemice la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul 
sau mai mulţi factori de risc, cum sunt AVC sau accident ischemic tranzitor 
(AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; 
insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II); Tratamentul trombozei 
venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP şi a EP 
recurente la adulţi (vezi pct. 4.4 pentru informaţii referitoare la pacienţii cu EP 
instabili din punct de vedere hemodinamic). Doze şi mod de administrare 
Prevenirea ETV (pETV): intervenţia chirurgicală de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului: doza recomandată de apixaban este de 2,5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 12 până la 24 
ore după intervenţia chirurgicală; Prevenirea AVC şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV: doza recomandată de apixaban este de 5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi 
a EP recurente (tETV): Doza recomandată de apixaban pentru tratamentul 
TVP acute şi tratamentul EP este de 10 mg administrată pe cale orală de 
două ori pe zi în primele 7 zile, urmată de 5 mg pe cale orală de două ori pe 
zi. Doza recomandată de apixaban pentru prevenirea TVP şi a EP recurente 
este de 2,5 mg administrată oral de două ori pe zi. (vezi pct. 4.2 din RCP). 
Durata întregului tratament trebuie individualizată după evaluarea atentă a 
beneficiului tratamentului raportat la riscul de sângerare (vezi pct. 4.4). Dacă 
se omite administarea unei doze, pacientul va trebui să ia Eliquis imediat 
şi apoi să continue cu administrarea uzuală de două ori pe zi. Schimbarea 
tratamentului de la anticoagulante parenterale la Eliquis (şi viceversa) poate 
fi făcută la momentul următoarei doze de administrat (vezi pct. 4.5 din RCP). 
Aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent. 
Pacienţi cu insuficienţă renală:  La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau 
moderată se aplică următoarele recomandări:
-pentru prevenirea ETV la pacienti cu interventie chirurgicala de artroplastie 
a soldului sau genunchiului (pETV), pentru tratamentul TVP, tratamentul EP 
si prevenirea TVP si a EP recurente (tETV), nu este necesara ajustarea dozelor 
(vezi pct. 5.2).
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice 
la pacienţi cu FANV şi cu creatinina serică ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) 
asociată cu vârsta ≥ 80 ani sau cu greutatea corporală ≤ 60 kg, este necesară 
o reducere a dozelor, aşa cum este descris mai sus. În lipsa altor criterii pentru 
reducerea dozelor (vârstă, greutate corporală), nu este necesară ajustarea 
dozelor (vezi pct. 5.2).
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei 15-29 ml/
min) se aplică următoarele recomandări (vezi pct. 4.4 şi 5.2):
- pentru tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente 
(tETV), apixaban trebuie utilizat cu precauţie;
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV, pacienţii trebuie să primească doza mai mică de apixaban, 
de 2,5 mg de două ori pe zi.
Deoarece nu există experienţă clinică la pacienţii cu clearance al creatininei 
< 15 ml/min sau la pacienţii care efectuează şedinţe de dializă, apixaban nu 
este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).
Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Eliquis este contraindicat la pacienţii cu 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 4.3 din RCP). Nu este recomandat pacienţilor cu insuficienţă 
hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2 din RCP). Va fi utilizat cu precauţie la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (clasa Child-Pugh A 
sau B). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată nu sunt 
necesare ajustări ale dozelor (vezi pct.4.4 şi 5.2 din RCP). Greutate corporală. 
Sex. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozelor, cu excepţia cazului în care 
sunt îndeplinite criteriile pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.2 din 
RCP). Cardioversie: (FANV): Pacienţii pot continua tratamentul cu apixaban 
pe parcursul efectuării cardioversiei. Copii şi adolescenţi: siguranţa şi 
eficacitatea Eliquis la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost 
stabilite. Mod de administrare: Administrare orală. Eliquis trebuie administrat 

cu apă, cu sau fără alimente. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la oricare dintre excipienţi; sângerare activă semnificativă clinic; 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 5.2 din RCP). Pentru lista completă a contraindicaţiilor vezi pct. 4.3 
din RCP. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Riscul de 
hemoragie ca şi în cazul altor anticoagulante, pacienţii care iau Eliquis trebuie 
monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de sângerare. Administrarea 
Eliquis trebuie întreruptă dacă apare hemoragie severă (vezi pct. 4.8 şi 4.9 
din RCP). Pacienţii cu proteze valvulare cardiace: siguranţa şi eficacitatea 
Eliquis la pacienţii cu proteze valvulare cardiace, cu sau fără fibrilaţie atrială, 
nu au fost studiate. Prin urmare, utilizarea Eliquis nu este recomandată în 
aceste situaţii. Pacienţi cu EP instabili din punct de vedere hemodinamic sau 
pacienţi care necesită tromboliză sau embolectomie pulmonară: Eliquis nu 
este recomandat ca alternativă la heparina nefracţionată la pacienţii cu 
embolie pulmonară instabili hemodinamic sau la care este posibil să se 
intervină prin tromboliză sau embolectomie pulmonară, deoarece siguranţa 
şi eficacitatea apixaban nu au fost stabilite în aceste contexte clinice. Pacienţi 
cu neoplasm malign în evoluţie: Eficacitatea şi siguranţa apixaban în 
tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV) la 
pacienţii cu neoplasm malign în evoluţie nu au fost stabilite. Vârstnici Vârsta 
înaintată poate creşte riscul de hemoragie (vezi pct. 5.2). Greutate corporală 
Greutatea corporală scăzută (< 60 kg) poate creşte riscul de hemoragie (vezi 
pct. 5.2). Interacţiuni Inhibitorii CYP3A4 şi gp-P: nu este recomandată 
utilizarea Eliquis la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu 
inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, cum sunt antimicoticele azolice şi 
inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct. 4.4 din RCP). Este de aşteptat ca 
substanţele active care nu sunt considerate inhibitori puternici ai CYP3A4 şi 
ai gp-P să determine în mai mică măsură creşterea concentraţiilor plasmatice 
ale apixaban. Inductori ai CYP3A4 şi ai gp-P: administrarea concomitentă de 
apixaban şi rifampicină, un inductor puternic al CYP3 A4 şi al gp-P, a 
determinat o scădere cu aproximativ 54% şi respectiv cu 42% a valorilor 
medii ale ASC şi C

max
 pentru apixaban. Nu este necesară ajustarea dozelor de 

apixaban atunci când este administrat concomitent cu asemenea 
medicamente; totuşi, la pacienţii care primesc concomitent tratament 
sistemic cu inductori puternici ai CYP3A4 şi gp-P, apixaban trebuie utilizat cu 
precauţie pentru prevenirea ETV în intervenţii chirurgicale de artroplastie a 
şoldului sau genunchiului, pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi 
a emboliei sistemice la pacienţi cu FANV şi pentru prevenirea TVP şi a EP 
recurente. Apixaban nu este recomandat pentru tratamentul TVP şi al EP la 
pacienţii care primesc concomitent tratament sistemic cu inductori puternici 
ai CYP3A4 şi ai gp-P, deoarece eficacitatea poate fi compromisă (vezi 
pct. 4.4). Anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare şi AINS: din cauza 
riscului crescut de sângerare, este contraindicat tratamentul concomitent cu 
orice alt medicament anticoagulant (vezi pct. 4.3). Nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice atunci când apixaban a 
fost administrat concomitent cu acid acetilsalicilic 325 mg o dată pe zi. 
Medicamentele asociate cu sângerări grave, de exemplu: medicamente 
trombolitice, antagonişti ai receptorilor GPIIb/IIIa, tienopiridine (de exemplu 
clopidogrel), dipiridamol, dextran şi sulfinpirazonă, nu sunt recomandate în 
asociere cu Eliquis. Alte tratamente concomitente: nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice semnificative clinic atunci 
când apixaban a fost administrat concomitent cu atenolol sau famotidină. 
Efectul apixaban asupra altor medicamente: în studii efectuate la voluntari 
sănătoşi, apixaban nu a modificat semnificativ farmacocinetica digoxinei, 
naproxenului sau a atenololului. Administrarea de cărbune activat reduce 
expunerea la apixaban (vezi pct. 4.9 din RCP). Fertilitatea, sarcina şi 
alăptarea: nu există date privind utilizarea apixaban la femeile gravide. 
Apixaban nu este recomandat în timpul sarcinii. Nu se cunoaşte dacă 
apixaban sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile cu 
apixaban administrat la animale au demonstrat că nu există niciun efect 
asupra fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi 
de a folosi utilaje: Eliquis nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă 
asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii 
adverse: Reacţiile adverse frecvente au fost hemoragia, contuziile, 
epistaxisul şi hematoamele. Lista reacţiilor adverse clasificate pe aparate, 
sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă, cu ajutorul următoarei convenţii: 
foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente 
(≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare 

(<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele 
disponibile). Pentru preventia ETV: Frecvente: anemie, hemoragii, 
hematoame, greaţă, contuzie. Mai puţin frecvente: trombocitopenie, 
hipotensiune arterială, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hematochezie, 
valori crescute ale transaminazelor, AST crescut, GGT crescut, teste ale 
funcţiei hepatice anormale, fosfatază alcalină serică crescută, bilirubină 
serică crescută, hematurie, hemoragie după efectuarea unei proceduri, 
secreţie la nivelul plăgii, hemoragie la locul inciziei, hemoragie operatorie. 
Pentru FANV: Frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, hemoragii, 
hematoame, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, rectală, sîngerare 
gingivală, hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hipersensibilitate, 
edem alergic, anafilaxie, hemoragie cerebrală, hemoragie intraabdominală, 
hemoptizie, hemoragie hemoroidală, bucală, hematochezie, erupţie 
cutanată tranzitorie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, traumatică, 
sângerare la nivelul locului de aplicare, testul sângerării oculte pozitiv, 
hemoragie după efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. 
Pentru tratamentul ETV: Frecvente: hemoragii, hematoame, epistaxis, 
hemoragie gastro-intestinală, hemoragie rectală, sângerare gingivală, 
hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, 
hemoptizie, hematochezie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, 
testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie traumatică, hemoragie după 
efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. Pentru lista completă 
a reacţiilor adverse, vezi pct. 4.8 din RCP. Raportarea reacţiilor adverse 
suspectate: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze 
orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@
anm.ro. Supradozaj: nu există un antidot pentru Eliquis. Supradozajul cu 
apixaban poate determina creşterea riscului de sângerare. Trebuie luată în 
considerare hemostaza chirurgicală sau transfuzie de plasmă proaspătă 
congelată. Dacă sângerarea care pune viaţa în pericol nu poate fi controlată 
prin măsurile prezentate anterior, administrarea de concentrat de complex 
protrombinic (CCP) sau factor VIIa recombinant poate fi luată în considerare. 
În funcţie de disponibilitatea locală, în caz de sângerări majore, trebuie luată 
în considerare consultarea unui expert în coagulare. Deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
Plaza 254 ,Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867 Irlanda  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Pfizer Romania, 
Willbrook Platinum Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, 
Clădirea B, Etaj 5, cod 013686, Bucureşti |Tel.: 021 207 28 00 / Fax: 021 207 
28 01. Data revizuirii textului: Februarie 2019. Acest medicament se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. Pentru mai mute informaţii 
despre medicamentul Eliquis, vă rugăm să citiţi rezumatul caracteristicilor 
produsului.

Referinţe 
1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992. 
Cod proiect: PP-ELI-ROU-0096

Pfizer România SRL
Willbrook Platinum Business and Convention Center,  
Şos. Bucureşti-Ploieşti 172-176, clădirea B, etaj 5, sector 1, 013686, București
Tel.: +40 21 207 2800, Fax: +40 21 207 2801
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Alege și eficiența și siguranța cu ELIQUIS® 

La pacienții cu FA non-valvulară, ELIQUIS este singurul inhibitor al factorului Xa care oferă: 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește accidentul vascular 
  cerebral / embolia sistemică față de warfarină1 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește hemoragia majoră 
  față de warfarină1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor Produsului 
Eliquis (apixaban)

Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare comprimat filmat conţine 
apixaban 2,5 mg sau 5 mg. Indicaţii terapeutice: Eliquis 2,5 mg: 
prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii adulţi 
care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului. Eliquis 2,5 mg şi Eliquis 5 mg: prevenirea AVC şi a emboliei 
sistemice la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul 
sau mai mulţi factori de risc, cum sunt AVC sau accident ischemic tranzitor 
(AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; 
insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II); Tratamentul trombozei 
venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP şi a EP 
recurente la adulţi (vezi pct. 4.4 pentru informaţii referitoare la pacienţii cu EP 
instabili din punct de vedere hemodinamic). Doze şi mod de administrare 
Prevenirea ETV (pETV): intervenţia chirurgicală de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului: doza recomandată de apixaban este de 2,5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 12 până la 24 
ore după intervenţia chirurgicală; Prevenirea AVC şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV: doza recomandată de apixaban este de 5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi 
a EP recurente (tETV): Doza recomandată de apixaban pentru tratamentul 
TVP acute şi tratamentul EP este de 10 mg administrată pe cale orală de 
două ori pe zi în primele 7 zile, urmată de 5 mg pe cale orală de două ori pe 
zi. Doza recomandată de apixaban pentru prevenirea TVP şi a EP recurente 
este de 2,5 mg administrată oral de două ori pe zi. (vezi pct. 4.2 din RCP). 
Durata întregului tratament trebuie individualizată după evaluarea atentă a 
beneficiului tratamentului raportat la riscul de sângerare (vezi pct. 4.4). Dacă 
se omite administarea unei doze, pacientul va trebui să ia Eliquis imediat 
şi apoi să continue cu administrarea uzuală de două ori pe zi. Schimbarea 
tratamentului de la anticoagulante parenterale la Eliquis (şi viceversa) poate 
fi făcută la momentul următoarei doze de administrat (vezi pct. 4.5 din RCP). 
Aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent. 
Pacienţi cu insuficienţă renală:  La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau 
moderată se aplică următoarele recomandări:
-pentru prevenirea ETV la pacienti cu interventie chirurgicala de artroplastie 
a soldului sau genunchiului (pETV), pentru tratamentul TVP, tratamentul EP 
si prevenirea TVP si a EP recurente (tETV), nu este necesara ajustarea dozelor 
(vezi pct. 5.2).
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice 
la pacienţi cu FANV şi cu creatinina serică ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) 
asociată cu vârsta ≥ 80 ani sau cu greutatea corporală ≤ 60 kg, este necesară 
o reducere a dozelor, aşa cum este descris mai sus. În lipsa altor criterii pentru 
reducerea dozelor (vârstă, greutate corporală), nu este necesară ajustarea 
dozelor (vezi pct. 5.2).
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei 15-29 ml/
min) se aplică următoarele recomandări (vezi pct. 4.4 şi 5.2):
- pentru tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente 
(tETV), apixaban trebuie utilizat cu precauţie;
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV, pacienţii trebuie să primească doza mai mică de apixaban, 
de 2,5 mg de două ori pe zi.
Deoarece nu există experienţă clinică la pacienţii cu clearance al creatininei 
< 15 ml/min sau la pacienţii care efectuează şedinţe de dializă, apixaban nu 
este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).
Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Eliquis este contraindicat la pacienţii cu 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 4.3 din RCP). Nu este recomandat pacienţilor cu insuficienţă 
hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2 din RCP). Va fi utilizat cu precauţie la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (clasa Child-Pugh A 
sau B). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată nu sunt 
necesare ajustări ale dozelor (vezi pct.4.4 şi 5.2 din RCP). Greutate corporală. 
Sex. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozelor, cu excepţia cazului în care 
sunt îndeplinite criteriile pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.2 din 
RCP). Cardioversie: (FANV): Pacienţii pot continua tratamentul cu apixaban 
pe parcursul efectuării cardioversiei. Copii şi adolescenţi: siguranţa şi 
eficacitatea Eliquis la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost 
stabilite. Mod de administrare: Administrare orală. Eliquis trebuie administrat 

cu apă, cu sau fără alimente. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la oricare dintre excipienţi; sângerare activă semnificativă clinic; 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 5.2 din RCP). Pentru lista completă a contraindicaţiilor vezi pct. 4.3 
din RCP. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Riscul de 
hemoragie ca şi în cazul altor anticoagulante, pacienţii care iau Eliquis trebuie 
monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de sângerare. Administrarea 
Eliquis trebuie întreruptă dacă apare hemoragie severă (vezi pct. 4.8 şi 4.9 
din RCP). Pacienţii cu proteze valvulare cardiace: siguranţa şi eficacitatea 
Eliquis la pacienţii cu proteze valvulare cardiace, cu sau fără fibrilaţie atrială, 
nu au fost studiate. Prin urmare, utilizarea Eliquis nu este recomandată în 
aceste situaţii. Pacienţi cu EP instabili din punct de vedere hemodinamic sau 
pacienţi care necesită tromboliză sau embolectomie pulmonară: Eliquis nu 
este recomandat ca alternativă la heparina nefracţionată la pacienţii cu 
embolie pulmonară instabili hemodinamic sau la care este posibil să se 
intervină prin tromboliză sau embolectomie pulmonară, deoarece siguranţa 
şi eficacitatea apixaban nu au fost stabilite în aceste contexte clinice. Pacienţi 
cu neoplasm malign în evoluţie: Eficacitatea şi siguranţa apixaban în 
tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV) la 
pacienţii cu neoplasm malign în evoluţie nu au fost stabilite. Vârstnici Vârsta 
înaintată poate creşte riscul de hemoragie (vezi pct. 5.2). Greutate corporală 
Greutatea corporală scăzută (< 60 kg) poate creşte riscul de hemoragie (vezi 
pct. 5.2). Interacţiuni Inhibitorii CYP3A4 şi gp-P: nu este recomandată 
utilizarea Eliquis la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu 
inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, cum sunt antimicoticele azolice şi 
inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct. 4.4 din RCP). Este de aşteptat ca 
substanţele active care nu sunt considerate inhibitori puternici ai CYP3A4 şi 
ai gp-P să determine în mai mică măsură creşterea concentraţiilor plasmatice 
ale apixaban. Inductori ai CYP3A4 şi ai gp-P: administrarea concomitentă de 
apixaban şi rifampicină, un inductor puternic al CYP3 A4 şi al gp-P, a 
determinat o scădere cu aproximativ 54% şi respectiv cu 42% a valorilor 
medii ale ASC şi C

max
 pentru apixaban. Nu este necesară ajustarea dozelor de 

apixaban atunci când este administrat concomitent cu asemenea 
medicamente; totuşi, la pacienţii care primesc concomitent tratament 
sistemic cu inductori puternici ai CYP3A4 şi gp-P, apixaban trebuie utilizat cu 
precauţie pentru prevenirea ETV în intervenţii chirurgicale de artroplastie a 
şoldului sau genunchiului, pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi 
a emboliei sistemice la pacienţi cu FANV şi pentru prevenirea TVP şi a EP 
recurente. Apixaban nu este recomandat pentru tratamentul TVP şi al EP la 
pacienţii care primesc concomitent tratament sistemic cu inductori puternici 
ai CYP3A4 şi ai gp-P, deoarece eficacitatea poate fi compromisă (vezi 
pct. 4.4). Anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare şi AINS: din cauza 
riscului crescut de sângerare, este contraindicat tratamentul concomitent cu 
orice alt medicament anticoagulant (vezi pct. 4.3). Nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice atunci când apixaban a 
fost administrat concomitent cu acid acetilsalicilic 325 mg o dată pe zi. 
Medicamentele asociate cu sângerări grave, de exemplu: medicamente 
trombolitice, antagonişti ai receptorilor GPIIb/IIIa, tienopiridine (de exemplu 
clopidogrel), dipiridamol, dextran şi sulfinpirazonă, nu sunt recomandate în 
asociere cu Eliquis. Alte tratamente concomitente: nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice semnificative clinic atunci 
când apixaban a fost administrat concomitent cu atenolol sau famotidină. 
Efectul apixaban asupra altor medicamente: în studii efectuate la voluntari 
sănătoşi, apixaban nu a modificat semnificativ farmacocinetica digoxinei, 
naproxenului sau a atenololului. Administrarea de cărbune activat reduce 
expunerea la apixaban (vezi pct. 4.9 din RCP). Fertilitatea, sarcina şi 
alăptarea: nu există date privind utilizarea apixaban la femeile gravide. 
Apixaban nu este recomandat în timpul sarcinii. Nu se cunoaşte dacă 
apixaban sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile cu 
apixaban administrat la animale au demonstrat că nu există niciun efect 
asupra fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi 
de a folosi utilaje: Eliquis nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă 
asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii 
adverse: Reacţiile adverse frecvente au fost hemoragia, contuziile, 
epistaxisul şi hematoamele. Lista reacţiilor adverse clasificate pe aparate, 
sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă, cu ajutorul următoarei convenţii: 
foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente 
(≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare 

(<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele 
disponibile). Pentru preventia ETV: Frecvente: anemie, hemoragii, 
hematoame, greaţă, contuzie. Mai puţin frecvente: trombocitopenie, 
hipotensiune arterială, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hematochezie, 
valori crescute ale transaminazelor, AST crescut, GGT crescut, teste ale 
funcţiei hepatice anormale, fosfatază alcalină serică crescută, bilirubină 
serică crescută, hematurie, hemoragie după efectuarea unei proceduri, 
secreţie la nivelul plăgii, hemoragie la locul inciziei, hemoragie operatorie. 
Pentru FANV: Frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, hemoragii, 
hematoame, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, rectală, sîngerare 
gingivală, hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hipersensibilitate, 
edem alergic, anafilaxie, hemoragie cerebrală, hemoragie intraabdominală, 
hemoptizie, hemoragie hemoroidală, bucală, hematochezie, erupţie 
cutanată tranzitorie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, traumatică, 
sângerare la nivelul locului de aplicare, testul sângerării oculte pozitiv, 
hemoragie după efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. 
Pentru tratamentul ETV: Frecvente: hemoragii, hematoame, epistaxis, 
hemoragie gastro-intestinală, hemoragie rectală, sângerare gingivală, 
hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, 
hemoptizie, hematochezie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, 
testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie traumatică, hemoragie după 
efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. Pentru lista completă 
a reacţiilor adverse, vezi pct. 4.8 din RCP. Raportarea reacţiilor adverse 
suspectate: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze 
orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@
anm.ro. Supradozaj: nu există un antidot pentru Eliquis. Supradozajul cu 
apixaban poate determina creşterea riscului de sângerare. Trebuie luată în 
considerare hemostaza chirurgicală sau transfuzie de plasmă proaspătă 
congelată. Dacă sângerarea care pune viaţa în pericol nu poate fi controlată 
prin măsurile prezentate anterior, administrarea de concentrat de complex 
protrombinic (CCP) sau factor VIIa recombinant poate fi luată în considerare. 
În funcţie de disponibilitatea locală, în caz de sângerări majore, trebuie luată 
în considerare consultarea unui expert în coagulare. Deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
Plaza 254 ,Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867 Irlanda  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Pfizer Romania, 
Willbrook Platinum Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, 
Clădirea B, Etaj 5, cod 013686, Bucureşti |Tel.: 021 207 28 00 / Fax: 021 207 
28 01. Data revizuirii textului: Februarie 2019. Acest medicament se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. Pentru mai mute informaţii 
despre medicamentul Eliquis, vă rugăm să citiţi rezumatul caracteristicilor 
produsului.
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PENTRU TINE, 
AI ALEGE

EFICIENŢĂ SAU SIGURANŢĂ?  
SAU AMBELE?

Alege și eficiența și siguranța cu ELIQUIS® 

La pacienții cu FA non-valvulară, ELIQUIS este singurul inhibitor al factorului Xa care oferă: 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește accidentul vascular 
  cerebral / embolia sistemică față de warfarină1 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește hemoragia majoră 
  față de warfarină1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor Produsului 
Eliquis (apixaban)

Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare comprimat filmat conţine 
apixaban 2,5 mg sau 5 mg. Indicaţii terapeutice: Eliquis 2,5 mg: 
prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii adulţi 
care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului. Eliquis 2,5 mg şi Eliquis 5 mg: prevenirea AVC şi a emboliei 
sistemice la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul 
sau mai mulţi factori de risc, cum sunt AVC sau accident ischemic tranzitor 
(AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; 
insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II); Tratamentul trombozei 
venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP şi a EP 
recurente la adulţi (vezi pct. 4.4 pentru informaţii referitoare la pacienţii cu EP 
instabili din punct de vedere hemodinamic). Doze şi mod de administrare 
Prevenirea ETV (pETV): intervenţia chirurgicală de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului: doza recomandată de apixaban este de 2,5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 12 până la 24 
ore după intervenţia chirurgicală; Prevenirea AVC şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV: doza recomandată de apixaban este de 5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi 
a EP recurente (tETV): Doza recomandată de apixaban pentru tratamentul 
TVP acute şi tratamentul EP este de 10 mg administrată pe cale orală de 
două ori pe zi în primele 7 zile, urmată de 5 mg pe cale orală de două ori pe 
zi. Doza recomandată de apixaban pentru prevenirea TVP şi a EP recurente 
este de 2,5 mg administrată oral de două ori pe zi. (vezi pct. 4.2 din RCP). 
Durata întregului tratament trebuie individualizată după evaluarea atentă a 
beneficiului tratamentului raportat la riscul de sângerare (vezi pct. 4.4). Dacă 
se omite administarea unei doze, pacientul va trebui să ia Eliquis imediat 
şi apoi să continue cu administrarea uzuală de două ori pe zi. Schimbarea 
tratamentului de la anticoagulante parenterale la Eliquis (şi viceversa) poate 
fi făcută la momentul următoarei doze de administrat (vezi pct. 4.5 din RCP). 
Aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent. 
Pacienţi cu insuficienţă renală:  La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau 
moderată se aplică următoarele recomandări:
-pentru prevenirea ETV la pacienti cu interventie chirurgicala de artroplastie 
a soldului sau genunchiului (pETV), pentru tratamentul TVP, tratamentul EP 
si prevenirea TVP si a EP recurente (tETV), nu este necesara ajustarea dozelor 
(vezi pct. 5.2).
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice 
la pacienţi cu FANV şi cu creatinina serică ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) 
asociată cu vârsta ≥ 80 ani sau cu greutatea corporală ≤ 60 kg, este necesară 
o reducere a dozelor, aşa cum este descris mai sus. În lipsa altor criterii pentru 
reducerea dozelor (vârstă, greutate corporală), nu este necesară ajustarea 
dozelor (vezi pct. 5.2).
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei 15-29 ml/
min) se aplică următoarele recomandări (vezi pct. 4.4 şi 5.2):
- pentru tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente 
(tETV), apixaban trebuie utilizat cu precauţie;
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV, pacienţii trebuie să primească doza mai mică de apixaban, 
de 2,5 mg de două ori pe zi.
Deoarece nu există experienţă clinică la pacienţii cu clearance al creatininei 
< 15 ml/min sau la pacienţii care efectuează şedinţe de dializă, apixaban nu 
este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).
Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Eliquis este contraindicat la pacienţii cu 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 4.3 din RCP). Nu este recomandat pacienţilor cu insuficienţă 
hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2 din RCP). Va fi utilizat cu precauţie la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (clasa Child-Pugh A 
sau B). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată nu sunt 
necesare ajustări ale dozelor (vezi pct.4.4 şi 5.2 din RCP). Greutate corporală. 
Sex. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozelor, cu excepţia cazului în care 
sunt îndeplinite criteriile pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.2 din 
RCP). Cardioversie: (FANV): Pacienţii pot continua tratamentul cu apixaban 
pe parcursul efectuării cardioversiei. Copii şi adolescenţi: siguranţa şi 
eficacitatea Eliquis la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost 
stabilite. Mod de administrare: Administrare orală. Eliquis trebuie administrat 

cu apă, cu sau fără alimente. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la oricare dintre excipienţi; sângerare activă semnificativă clinic; 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 5.2 din RCP). Pentru lista completă a contraindicaţiilor vezi pct. 4.3 
din RCP. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Riscul de 
hemoragie ca şi în cazul altor anticoagulante, pacienţii care iau Eliquis trebuie 
monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de sângerare. Administrarea 
Eliquis trebuie întreruptă dacă apare hemoragie severă (vezi pct. 4.8 şi 4.9 
din RCP). Pacienţii cu proteze valvulare cardiace: siguranţa şi eficacitatea 
Eliquis la pacienţii cu proteze valvulare cardiace, cu sau fără fibrilaţie atrială, 
nu au fost studiate. Prin urmare, utilizarea Eliquis nu este recomandată în 
aceste situaţii. Pacienţi cu EP instabili din punct de vedere hemodinamic sau 
pacienţi care necesită tromboliză sau embolectomie pulmonară: Eliquis nu 
este recomandat ca alternativă la heparina nefracţionată la pacienţii cu 
embolie pulmonară instabili hemodinamic sau la care este posibil să se 
intervină prin tromboliză sau embolectomie pulmonară, deoarece siguranţa 
şi eficacitatea apixaban nu au fost stabilite în aceste contexte clinice. Pacienţi 
cu neoplasm malign în evoluţie: Eficacitatea şi siguranţa apixaban în 
tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV) la 
pacienţii cu neoplasm malign în evoluţie nu au fost stabilite. Vârstnici Vârsta 
înaintată poate creşte riscul de hemoragie (vezi pct. 5.2). Greutate corporală 
Greutatea corporală scăzută (< 60 kg) poate creşte riscul de hemoragie (vezi 
pct. 5.2). Interacţiuni Inhibitorii CYP3A4 şi gp-P: nu este recomandată 
utilizarea Eliquis la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu 
inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, cum sunt antimicoticele azolice şi 
inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct. 4.4 din RCP). Este de aşteptat ca 
substanţele active care nu sunt considerate inhibitori puternici ai CYP3A4 şi 
ai gp-P să determine în mai mică măsură creşterea concentraţiilor plasmatice 
ale apixaban. Inductori ai CYP3A4 şi ai gp-P: administrarea concomitentă de 
apixaban şi rifampicină, un inductor puternic al CYP3 A4 şi al gp-P, a 
determinat o scădere cu aproximativ 54% şi respectiv cu 42% a valorilor 
medii ale ASC şi C

max
 pentru apixaban. Nu este necesară ajustarea dozelor de 

apixaban atunci când este administrat concomitent cu asemenea 
medicamente; totuşi, la pacienţii care primesc concomitent tratament 
sistemic cu inductori puternici ai CYP3A4 şi gp-P, apixaban trebuie utilizat cu 
precauţie pentru prevenirea ETV în intervenţii chirurgicale de artroplastie a 
şoldului sau genunchiului, pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi 
a emboliei sistemice la pacienţi cu FANV şi pentru prevenirea TVP şi a EP 
recurente. Apixaban nu este recomandat pentru tratamentul TVP şi al EP la 
pacienţii care primesc concomitent tratament sistemic cu inductori puternici 
ai CYP3A4 şi ai gp-P, deoarece eficacitatea poate fi compromisă (vezi 
pct. 4.4). Anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare şi AINS: din cauza 
riscului crescut de sângerare, este contraindicat tratamentul concomitent cu 
orice alt medicament anticoagulant (vezi pct. 4.3). Nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice atunci când apixaban a 
fost administrat concomitent cu acid acetilsalicilic 325 mg o dată pe zi. 
Medicamentele asociate cu sângerări grave, de exemplu: medicamente 
trombolitice, antagonişti ai receptorilor GPIIb/IIIa, tienopiridine (de exemplu 
clopidogrel), dipiridamol, dextran şi sulfinpirazonă, nu sunt recomandate în 
asociere cu Eliquis. Alte tratamente concomitente: nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice semnificative clinic atunci 
când apixaban a fost administrat concomitent cu atenolol sau famotidină. 
Efectul apixaban asupra altor medicamente: în studii efectuate la voluntari 
sănătoşi, apixaban nu a modificat semnificativ farmacocinetica digoxinei, 
naproxenului sau a atenololului. Administrarea de cărbune activat reduce 
expunerea la apixaban (vezi pct. 4.9 din RCP). Fertilitatea, sarcina şi 
alăptarea: nu există date privind utilizarea apixaban la femeile gravide. 
Apixaban nu este recomandat în timpul sarcinii. Nu se cunoaşte dacă 
apixaban sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile cu 
apixaban administrat la animale au demonstrat că nu există niciun efect 
asupra fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi 
de a folosi utilaje: Eliquis nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă 
asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii 
adverse: Reacţiile adverse frecvente au fost hemoragia, contuziile, 
epistaxisul şi hematoamele. Lista reacţiilor adverse clasificate pe aparate, 
sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă, cu ajutorul următoarei convenţii: 
foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente 
(≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare 

(<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele 
disponibile). Pentru preventia ETV: Frecvente: anemie, hemoragii, 
hematoame, greaţă, contuzie. Mai puţin frecvente: trombocitopenie, 
hipotensiune arterială, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hematochezie, 
valori crescute ale transaminazelor, AST crescut, GGT crescut, teste ale 
funcţiei hepatice anormale, fosfatază alcalină serică crescută, bilirubină 
serică crescută, hematurie, hemoragie după efectuarea unei proceduri, 
secreţie la nivelul plăgii, hemoragie la locul inciziei, hemoragie operatorie. 
Pentru FANV: Frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, hemoragii, 
hematoame, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, rectală, sîngerare 
gingivală, hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hipersensibilitate, 
edem alergic, anafilaxie, hemoragie cerebrală, hemoragie intraabdominală, 
hemoptizie, hemoragie hemoroidală, bucală, hematochezie, erupţie 
cutanată tranzitorie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, traumatică, 
sângerare la nivelul locului de aplicare, testul sângerării oculte pozitiv, 
hemoragie după efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. 
Pentru tratamentul ETV: Frecvente: hemoragii, hematoame, epistaxis, 
hemoragie gastro-intestinală, hemoragie rectală, sângerare gingivală, 
hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, 
hemoptizie, hematochezie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, 
testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie traumatică, hemoragie după 
efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. Pentru lista completă 
a reacţiilor adverse, vezi pct. 4.8 din RCP. Raportarea reacţiilor adverse 
suspectate: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze 
orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@
anm.ro. Supradozaj: nu există un antidot pentru Eliquis. Supradozajul cu 
apixaban poate determina creşterea riscului de sângerare. Trebuie luată în 
considerare hemostaza chirurgicală sau transfuzie de plasmă proaspătă 
congelată. Dacă sângerarea care pune viaţa în pericol nu poate fi controlată 
prin măsurile prezentate anterior, administrarea de concentrat de complex 
protrombinic (CCP) sau factor VIIa recombinant poate fi luată în considerare. 
În funcţie de disponibilitatea locală, în caz de sângerări majore, trebuie luată 
în considerare consultarea unui expert în coagulare. Deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
Plaza 254 ,Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867 Irlanda  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Pfizer Romania, 
Willbrook Platinum Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, 
Clădirea B, Etaj 5, cod 013686, Bucureşti |Tel.: 021 207 28 00 / Fax: 021 207 
28 01. Data revizuirii textului: Februarie 2019. Acest medicament se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. Pentru mai mute informaţii 
despre medicamentul Eliquis, vă rugăm să citiţi rezumatul caracteristicilor 
produsului.
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PENTRU TINE, 
AI ALEGE

EFICIENŢĂ SAU SIGURANŢĂ?  
SAU AMBELE?

Alege și eficiența și siguranța cu ELIQUIS® 

La pacienții cu FA non-valvulară, ELIQUIS este singurul inhibitor al factorului Xa care oferă: 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește accidentul vascular 
  cerebral / embolia sistemică față de warfarină1 

• Superioritate demonstrată în ceea ce privește hemoragia majoră 
  față de warfarină1

Informaţii esenţiale din Rezumatul Caracteristicilor Produsului 
Eliquis (apixaban)

Compoziţia calitativă şi cantitativă: Fiecare comprimat filmat conţine 
apixaban 2,5 mg sau 5 mg. Indicaţii terapeutice: Eliquis 2,5 mg: 
prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienţii adulţi 
care sunt supuşi unei intervenţii chirurgicale de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului. Eliquis 2,5 mg şi Eliquis 5 mg: prevenirea AVC şi a emboliei 
sistemice la pacienţi adulţi cu fibrilaţie atrială non-valvulară (FANV) cu unul 
sau mai mulţi factori de risc, cum sunt AVC sau accident ischemic tranzitor 
(AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; 
insuficienţă cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II); Tratamentul trombozei 
venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP şi a EP 
recurente la adulţi (vezi pct. 4.4 pentru informaţii referitoare la pacienţii cu EP 
instabili din punct de vedere hemodinamic). Doze şi mod de administrare 
Prevenirea ETV (pETV): intervenţia chirurgicală de artroplastie a şoldului sau 
genunchiului: doza recomandată de apixaban este de 2,5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Doza iniţială trebuie administrată la 12 până la 24 
ore după intervenţia chirurgicală; Prevenirea AVC şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV: doza recomandată de apixaban este de 5 mg administrată 
oral de două ori pe zi. Tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi 
a EP recurente (tETV): Doza recomandată de apixaban pentru tratamentul 
TVP acute şi tratamentul EP este de 10 mg administrată pe cale orală de 
două ori pe zi în primele 7 zile, urmată de 5 mg pe cale orală de două ori pe 
zi. Doza recomandată de apixaban pentru prevenirea TVP şi a EP recurente 
este de 2,5 mg administrată oral de două ori pe zi. (vezi pct. 4.2 din RCP). 
Durata întregului tratament trebuie individualizată după evaluarea atentă a 
beneficiului tratamentului raportat la riscul de sângerare (vezi pct. 4.4). Dacă 
se omite administarea unei doze, pacientul va trebui să ia Eliquis imediat 
şi apoi să continue cu administrarea uzuală de două ori pe zi. Schimbarea 
tratamentului de la anticoagulante parenterale la Eliquis (şi viceversa) poate 
fi făcută la momentul următoarei doze de administrat (vezi pct. 4.5 din RCP). 
Aceste medicamente nu trebuie administrate concomitent. 
Pacienţi cu insuficienţă renală:  La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau 
moderată se aplică următoarele recomandări:
-pentru prevenirea ETV la pacienti cu interventie chirurgicala de artroplastie 
a soldului sau genunchiului (pETV), pentru tratamentul TVP, tratamentul EP 
si prevenirea TVP si a EP recurente (tETV), nu este necesara ajustarea dozelor 
(vezi pct. 5.2).
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice 
la pacienţi cu FANV şi cu creatinina serică ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) 
asociată cu vârsta ≥ 80 ani sau cu greutatea corporală ≤ 60 kg, este necesară 
o reducere a dozelor, aşa cum este descris mai sus. În lipsa altor criterii pentru 
reducerea dozelor (vârstă, greutate corporală), nu este necesară ajustarea 
dozelor (vezi pct. 5.2).
La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance al creatininei 15-29 ml/
min) se aplică următoarele recomandări (vezi pct. 4.4 şi 5.2):
- pentru tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente 
(tETV), apixaban trebuie utilizat cu precauţie;
- pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţi cu FANV, pacienţii trebuie să primească doza mai mică de apixaban, 
de 2,5 mg de două ori pe zi.
Deoarece nu există experienţă clinică la pacienţii cu clearance al creatininei 
< 15 ml/min sau la pacienţii care efectuează şedinţe de dializă, apixaban nu 
este recomandat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.4 şi 5.2).
Pacienţi cu insuficienţă hepatică: Eliquis este contraindicat la pacienţii cu 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 4.3 din RCP). Nu este recomandat pacienţilor cu insuficienţă 
hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2 din RCP). Va fi utilizat cu precauţie la 
pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată (clasa Child-Pugh A 
sau B). La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată nu sunt 
necesare ajustări ale dozelor (vezi pct.4.4 şi 5.2 din RCP). Greutate corporală. 
Sex. Vârstnici: Nu este necesară ajustarea dozelor, cu excepţia cazului în care 
sunt îndeplinite criteriile pentru reducerea dozei (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.2 din 
RCP). Cardioversie: (FANV): Pacienţii pot continua tratamentul cu apixaban 
pe parcursul efectuării cardioversiei. Copii şi adolescenţi: siguranţa şi 
eficacitatea Eliquis la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost 
stabilite. Mod de administrare: Administrare orală. Eliquis trebuie administrat 

cu apă, cu sau fără alimente. Contraindicaţii: hipersensibilitate la substanţa 
activă sau la oricare dintre excipienţi; sângerare activă semnificativă clinic; 
boală hepatică asociată cu o coagulopatie şi risc clinic relevant de sângerare 
(vezi pct. 5.2 din RCP). Pentru lista completă a contraindicaţiilor vezi pct. 4.3 
din RCP. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare: Riscul de 
hemoragie ca şi în cazul altor anticoagulante, pacienţii care iau Eliquis trebuie 
monitorizaţi atent pentru apariţia semnelor de sângerare. Administrarea 
Eliquis trebuie întreruptă dacă apare hemoragie severă (vezi pct. 4.8 şi 4.9 
din RCP). Pacienţii cu proteze valvulare cardiace: siguranţa şi eficacitatea 
Eliquis la pacienţii cu proteze valvulare cardiace, cu sau fără fibrilaţie atrială, 
nu au fost studiate. Prin urmare, utilizarea Eliquis nu este recomandată în 
aceste situaţii. Pacienţi cu EP instabili din punct de vedere hemodinamic sau 
pacienţi care necesită tromboliză sau embolectomie pulmonară: Eliquis nu 
este recomandat ca alternativă la heparina nefracţionată la pacienţii cu 
embolie pulmonară instabili hemodinamic sau la care este posibil să se 
intervină prin tromboliză sau embolectomie pulmonară, deoarece siguranţa 
şi eficacitatea apixaban nu au fost stabilite în aceste contexte clinice. Pacienţi 
cu neoplasm malign în evoluţie: Eficacitatea şi siguranţa apixaban în 
tratamentul TVP, tratamentul EP şi prevenirea TVP şi a EP recurente (tETV) la 
pacienţii cu neoplasm malign în evoluţie nu au fost stabilite. Vârstnici Vârsta 
înaintată poate creşte riscul de hemoragie (vezi pct. 5.2). Greutate corporală 
Greutatea corporală scăzută (< 60 kg) poate creşte riscul de hemoragie (vezi 
pct. 5.2). Interacţiuni Inhibitorii CYP3A4 şi gp-P: nu este recomandată 
utilizarea Eliquis la pacienţii care primesc tratament sistemic concomitent cu 
inhibitori puternici ai CYP3A4 şi ai gp-P, cum sunt antimicoticele azolice şi 
inhibitori ai proteazei HIV (vezi pct. 4.4 din RCP). Este de aşteptat ca 
substanţele active care nu sunt considerate inhibitori puternici ai CYP3A4 şi 
ai gp-P să determine în mai mică măsură creşterea concentraţiilor plasmatice 
ale apixaban. Inductori ai CYP3A4 şi ai gp-P: administrarea concomitentă de 
apixaban şi rifampicină, un inductor puternic al CYP3 A4 şi al gp-P, a 
determinat o scădere cu aproximativ 54% şi respectiv cu 42% a valorilor 
medii ale ASC şi C

max
 pentru apixaban. Nu este necesară ajustarea dozelor de 

apixaban atunci când este administrat concomitent cu asemenea 
medicamente; totuşi, la pacienţii care primesc concomitent tratament 
sistemic cu inductori puternici ai CYP3A4 şi gp-P, apixaban trebuie utilizat cu 
precauţie pentru prevenirea ETV în intervenţii chirurgicale de artroplastie a 
şoldului sau genunchiului, pentru prevenirea accidentului vascular cerebral şi 
a emboliei sistemice la pacienţi cu FANV şi pentru prevenirea TVP şi a EP 
recurente. Apixaban nu este recomandat pentru tratamentul TVP şi al EP la 
pacienţii care primesc concomitent tratament sistemic cu inductori puternici 
ai CYP3A4 şi ai gp-P, deoarece eficacitatea poate fi compromisă (vezi 
pct. 4.4). Anticoagulante, inhibitori ai agregării plachetare şi AINS: din cauza 
riscului crescut de sângerare, este contraindicat tratamentul concomitent cu 
orice alt medicament anticoagulant (vezi pct. 4.3). Nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice atunci când apixaban a 
fost administrat concomitent cu acid acetilsalicilic 325 mg o dată pe zi. 
Medicamentele asociate cu sângerări grave, de exemplu: medicamente 
trombolitice, antagonişti ai receptorilor GPIIb/IIIa, tienopiridine (de exemplu 
clopidogrel), dipiridamol, dextran şi sulfinpirazonă, nu sunt recomandate în 
asociere cu Eliquis. Alte tratamente concomitente: nu au fost evidenţiate 
interacţiuni farmacodinamice sau farmacocinetice semnificative clinic atunci 
când apixaban a fost administrat concomitent cu atenolol sau famotidină. 
Efectul apixaban asupra altor medicamente: în studii efectuate la voluntari 
sănătoşi, apixaban nu a modificat semnificativ farmacocinetica digoxinei, 
naproxenului sau a atenololului. Administrarea de cărbune activat reduce 
expunerea la apixaban (vezi pct. 4.9 din RCP). Fertilitatea, sarcina şi 
alăptarea: nu există date privind utilizarea apixaban la femeile gravide. 
Apixaban nu este recomandat în timpul sarcinii. Nu se cunoaşte dacă 
apixaban sau metaboliţii săi sunt excretaţi în laptele matern. Studiile cu 
apixaban administrat la animale au demonstrat că nu există niciun efect 
asupra fertilităţii. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi 
de a folosi utilaje: Eliquis nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă 
asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii 
adverse: Reacţiile adverse frecvente au fost hemoragia, contuziile, 
epistaxisul şi hematoamele. Lista reacţiilor adverse clasificate pe aparate, 
sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă, cu ajutorul următoarei convenţii: 
foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente 
(≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare 

(<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele 
disponibile). Pentru preventia ETV: Frecvente: anemie, hemoragii, 
hematoame, greaţă, contuzie. Mai puţin frecvente: trombocitopenie, 
hipotensiune arterială, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hematochezie, 
valori crescute ale transaminazelor, AST crescut, GGT crescut, teste ale 
funcţiei hepatice anormale, fosfatază alcalină serică crescută, bilirubină 
serică crescută, hematurie, hemoragie după efectuarea unei proceduri, 
secreţie la nivelul plăgii, hemoragie la locul inciziei, hemoragie operatorie. 
Pentru FANV: Frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, hemoragii, 
hematoame, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, rectală, sîngerare 
gingivală, hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hipersensibilitate, 
edem alergic, anafilaxie, hemoragie cerebrală, hemoragie intraabdominală, 
hemoptizie, hemoragie hemoroidală, bucală, hematochezie, erupţie 
cutanată tranzitorie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, traumatică, 
sângerare la nivelul locului de aplicare, testul sângerării oculte pozitiv, 
hemoragie după efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. 
Pentru tratamentul ETV: Frecvente: hemoragii, hematoame, epistaxis, 
hemoragie gastro-intestinală, hemoragie rectală, sângerare gingivală, 
hematurie, contuzie. Mai puţin frecvente: hemoragii la nivelul ochiului, 
hemoptizie, hematochezie, hemoragie vaginală anormală, urogenitală, 
testul sângerării oculte pozitiv, hemoragie traumatică, hemoragie după 
efectuarea unei proceduri, hemoragie la locul inciziei. Pentru lista completă 
a reacţiilor adverse, vezi pct. 4.8 din RCP. Raportarea reacţiilor adverse 
suspectate: Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze 
orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 
011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@
anm.ro. Supradozaj: nu există un antidot pentru Eliquis. Supradozajul cu 
apixaban poate determina creşterea riscului de sângerare. Trebuie luată în 
considerare hemostaza chirurgicală sau transfuzie de plasmă proaspătă 
congelată. Dacă sângerarea care pune viaţa în pericol nu poate fi controlată 
prin măsurile prezentate anterior, administrarea de concentrat de complex 
protrombinic (CCP) sau factor VIIa recombinant poate fi luată în considerare. 
În funcţie de disponibilitatea locală, în caz de sângerări majore, trebuie luată 
în considerare consultarea unui expert în coagulare. Deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, 
Plaza 254 ,Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15, D15 T867 Irlanda  
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Pfizer Romania, 
Willbrook Platinum Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, 
Clădirea B, Etaj 5, cod 013686, Bucureşti |Tel.: 021 207 28 00 / Fax: 021 207 
28 01. Data revizuirii textului: Februarie 2019. Acest medicament se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală: PRF. Pentru mai mute informaţii 
despre medicamentul Eliquis, vă rugăm să citiţi rezumatul caracteristicilor 
produsului.
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TESTUL DE EFORT 
ECG, ESTE CEA MAI 
VECHE FORMĂ DE 
TESTARE DE STRESS 
CU REZULTATE 
ACURATE ÎN 
DEPISTAREA ȘI 
EVALUAREA 
BOLNAVILOR 
CARDIOVASCULARI, 
ȘI ÎN PRIMUL 
RÂND A CELOR 
CU CARDIOPATIE 
ISCHEMICĂ.

Dacă în cazul ischemiei mi-
ocardice, el a fost depăşit 
ca sensibilitate, dar nu ca 
şi specificitate, de alte me-

tode de testare de stress, în schimb 
indicaţiile sale s-au lărgit în momen-
tul în care s-a dovedit că de fapt exis-
tă o relaţie directă între capacitatea 
de efort a bolnavilor cardiovasculari 
şi evoluţia şi prognosticul acestora. 
De aceea, testul de efort ECG este 
indicat teoretic în toate bolile cardi-
ovasculare, sub forma sa clasică s-au 
sub forma "superioară" de testare de 
efort cardiopulmonară. Se indică de 
asemenea, şi la alte două categorii 
de  bolnavi cardiovasculari şi anu-
me la cei care prezintă tulburări de 
ritm care ar putea fi declanşate sau 
agravate de efort (aici sunt incluşi 
majoritatea bolnavilor cu ischemie 
miocardică şi insuficienţă cardia-
că) sau la purtătorii de stimulatoare 
cardiace, la care este necesară veri-
ficarea funcţionării stimulatoarelor 
(inclusiv terapiei de resincronizare) 
pe parcursul prestării efortului fizic.

În toate situaţiile în care se efec-
tuează test de efort, acesta se va face 
cuplat cu electrocardiograma (sau 
cel puţin cu electrocardiograma) 
care oferă nu numai date de dia-
gnostic, de severitate, ci şi de preca-
uţie pentru bolnavul care prestează 
testarea de efort deoarece apariţia 
unor modificări electrocardiografice 
sau a unor tulburări de ritm impu-
ne oprirea testării pentru siguranţa 
bolnavului.

Dacă ne referim strict la depis-
tarea şi evaluarea ischemiei mio-
cardice (indicaţia iniţială a testării 
de stres prin efort), testul de efort 
ECG se încadrează printre testele 
de stress care declanşează sau agra-
vează ischemia miocardică prin 
creşterea consumului miocardic de 
oxigen alături de testul farmacologic 
cu dobutamină şi de stimularea atri-
ală rapidă (la ora actuală mai puţin 
utilizată).

Dacă în cazul testul de efort ECG, 
ischemia miocardică este detectată 
şi evaluată predominent prin mo-
dificările ECG, în variante moderne 
ale testului de efort sau stres această 
ischemie este evaluată prin metode 
ecocardiografice, scinţigrafie mio-
cardică sau chiar RMN, care desigur 

sunt mai sensibile şi mai acurate, dar 
în acelaşi timp necesită o pregătire 
specială pentru a le putea efectua şi 
interpreta. De aceea, testul de efort 
ECG rămâne una dintre metodele 
cele mai disponibile, cele mai re-
petabile, şi care pot fi interpretate 
de orice cardiolog sau internist cu 
pregătire în  cardiologie, după o pe-
rioadă de timp relativ scurtă (zile, 
săptămâni). De aici şi popularitatea 
testului de efort care în pofida sem-
nelor de întrebare care au fost ridica-
te, inclusiv recent, rămâne deosebit 
de popular în explorarea bolnavilor 
cu cardiopatie ischemică presupusă 
sau dovedită.

De altfel, o mare parte dintre da-
tele contradictorii sau negative refe-
ritoare la testul de efort derivă din 
faptul că tehnica testării de efort sau 
interpretarea testării de efort sunt 
necorespunzătoare.

De asemenea, chiar indicarea tes-
tului de efort în anumite împrejurări  
poate fi o sursă de eroare. Dăm câ-
teva exemple: bolnavii care prezintă 
tulburări de conducere intraventri-
culare (îndeosebi BRS), bolnavii  care 
au deja modificări de repolarizare de 
tip secundar (hipertrofie ventricula-
ră etc.) sau bolnavii la care pe elec-
trocardiograma de repaus prezintă 
modificări ischemice clare și la care 
testarea de efort nu adaugă nimic 
pentru diagnostic, deși uneori poate 
oferi date de prognostic. 

De aceea, indicarea testului de 
efort ECG se va face pentru depis-
tarea ischemiei miocardice atunci 
când există simptome sugestive pen-
tru aceasta sau când există un risc 
crescut pentru ischemie miocardică 
( factori de risc, diabet zaharat, etc.),  
iar electrocardiograma de repaus 
este normală. 

Pentru evaluarea bolnavilor cu is-
chemie certă testul de efort se indică 
pentru a evalua severitatea ischemiei 
(în cazurile în care subdenivelarea de 
ST de repaus nu depășește 1 mm) sau 
pentru a depista tulburările de ritm 
asociate cu efortul la bolnavii cu car-
diopatie ischemică. Este util şi pen-
tru evaluarea rezultatelor terapiei, 
fie conservatoare, fie intervenționale 
de revascularizare miocardică. Nu 
trebuie uitat că, bolnavii cu cardio-

patie ischemică care urmează să fie 
incluși în programe de recuperare 
vor efectua obligatoriu anterior un 
test de efort ECG pentru a putea in-
dica programe de antrenament fizic 
care să crească capacitatea de efort 
al bolnavului, dar care să nu aducă 
pericolul scăderii performanței car-
diace, agravării ischemiei sau tulbu-
rărilor de ritm.

Indiferent de motivele pentru 
care se indică testul de efort ECG în 
ischemia miocardică și indiferent 
dacă testul de efort este efectuat pe 
cicloergometru sau covor rulant, la 
ora actuală se utilizează un singur 
tip de testare de fort - testul de efort 
maximal limitat de simptome. 

Aceasta înseamnă că se va ur-
mări atingerea frecvenței cardiace 
maximale - 220 – vârsta în ani (atât 
pentru bărbați cât și pentru femei), 
dar că testul de efort este oprit dacă 
pe parcurs apar modificări electro-
cardiografice sau simptome care im-
pun oprirea acestuia. 

Testul de efort va fi efectuat în 
trepte de 25-30 J (Ws) cu o durată de 
2-3 minute (pentru obținerea stării 
de steady state) și pe fiecare treap-
tă de efort se va urmări și înregistra 
cel puțin un traseu ECG, dar și com-
portarea tensiunii arteriale și se va 
urmări simptomatologia bolnavului. 
Actualmente ma jo ri tatea sistemelor 
de testare de efort permit înregistra-
rea tuturor celor 12 derivații ECG cla-
sice pentru depistarea sau evaluarea 
ischemiei miocardice, ceea ce crește 
pe de o parte acuratețea testării, iar 
pe de altă parte siguranța testării de 
efort. 

Redăm în tabel criteriile de opri-
re a testării de efort obligatoriu de a 
fi cunoscute de toți cei care practică 
această modalitate de diagnostic. 
Subliniem faptul că atunci când tes-
tul se efectuează în scop diagnostic el 
poate fi oprit în momentul apariției 
criteriilor de pozitivitate pentru is-
chemie miocardică.

Dorim să subliniem că, o mare 
parte dintre limitele "testării de efort 
ECG" în cardiopatia ischemică sunt 
aduse de numărul mare de teste ne-
concludente și mai ales de testele ne-
concludente interpretate ca teste de 
efort negative.

Reamintim că, testul de efort 
ECG va fi declarat pozitiv în cazul 
prezenței criteriilor de pozitivitate 
indiferet de frecvența cardiacă şi de 
nivelul efortului la care apar aceas-
tea, dar va fi declarat negativ doar în 
cazul în care criteriile de pozitivitate 
sunt absente la subiecții care au atins 
cel puțin frecvența apropiat maxima-
lă (85% din frecvența cardiacă maxi-
mală). La restul subiecților, fără cri-
terii de pozitivitate dar cu frecvență 
cardiacă sub 85% testul va fi declarat 
neconcludent, iar pentru confirma-
rea sau infirmarea ischemiei miocar-
dice se vor folosi alte metode.

Interpretarea 
testului de efort 
EKG 

Au prioritate criteriile electro-
cardiografice și dintre acestea ana-
liza segmentului ST (subdenivelarea 
sau supradenivelarea acestora este 
prioritară). Modificările undei T au 
importanță doar în asociere cu mo-
dificările segmentului ST, la fel ca și 
simptomele clinice (durerea toracică 
care este importantă în asociere cu 
subdenivelarea ST caz în care poa-
te oferi, luând în considerare și alte 
elemente furnizate de testul de efort 
date asupra severității ischemiei mi-
ocardice -scorul Duke). 

Prezența tulburărilor de ritm nu 
indică prin ele însele ischemie mio-
cardică, dar în cazul ischemiei pre-
existente pot oferi indicații asupra 
severității acesteia. De asemenea, 
apariția anumitei tulburări de ritm 
în absența ischemiei miocardice 
(vezi mai jos) poate sugera o boală 
cardiacă severă, dar nu neapărat car-
diopatie ischemică.

Modificările 
segmentului ST

Subdenivelarea sau supradeni-
velarea segmentului ST este cheia   
pozitivității testului de efort  ECG. 
Se va lua în considerare deplasarea 
punctului J în raport cu linia izoe-
lectrică considerată a fi reprezen-
tată de segmentul TP diastolic sau, 
mai corect, deplasarea punctului J 
în raport cu punctul izoelectric, re-
spectiv punctul de  joncțiune dintre 
segmentul PR și complexul QRS. Sub 
sau supradenivelarea segmentului 
ST (punctul J) trebuie să persiste 
0,06 sau 0,08 secunde astfel încât în 
practică se va lua în considerare sub 
sau supradenivelarea segmentului ST 
la 0,06 - 0,08 secunde de la punctul J, 
testul de efort fiind declarat pozitiv 
în cazul în care supra sau subdenive-
larea  ≥ 1 mm (0,1mV). Pentru  sub-
denivelarea segmentului  ST se ia în 
considerare subdenivelarea de tip 
orizontal sau descendent, dar și sub-
denivelarea lent ascendentă, în acest 
caz valoarea  cut-off de pozitivitate 
fiind  ≥ 1,5 mm (0,15 mV).

Dacă ne referim la subdenivela-
rea segmentului ST cea care asigură 
de cele mai multe ori pozitivitatea 

TESTUL DE EFORT ECG – DE LA 
TEHNICĂ LA INTERPRETARE
Dumitru Zdrenghea, Dana Pop
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Disciplina Cardiologie-Recuperare. Spitalul Clinic de Recuperare, Secţia 
Cardiologie Cluj-Napoca

Tabel I. Criteriile de oprire 
atestării de efort

CRITERII ABSOLUTE

supradenivelare ST în 
derivaţiile fără unde Q 
altele decât V1 sau aVR
scăderea sau lipsa creşterii 
tensiunii arteriale în pofida 
cresterii gradului efortului
angina severă

semne nervos centrale: 
ataxie, ameteli sau stări 
presincopale
semne de perfuzie 
periferică deficitară 
(cianoză sau paloare)
tahicardie ventriculară 
susţinută, fibrilaţioe 
ventriculară
bloc atrioventricular de 
gradul 3 sau de gradul 2 
rău tolerat
dificultăti tehnice de 
monitorizare a ECG sau 
tensiunii arteriale sistolice
dorinţa subiectilor de a 
opri testarea de efort
simptomatologie 
neurologică: ataxie, veritj, 
confuzie
simptomatologie 
caracteristică sindromului 
de debit cariac scăzut: 
paloare, extremităţi reci, 
cianoză, slaăbiciune, 
ameţeli

CRITERII  RELATIVE

subdenivelare de segment 
ST > 2 mm
agaravarea durerii 
torarcice 
oboseală, dificultăţi de 
respiraţie
aritmii, altele decât 
tahicardia ventriculară 
sustinută: EV multifocale, 
triplete, tahicardie 
supraventriculară, 
bradicardie
prezenţa de raluri la 
auscultaţia pulmaonară
răspuns hipertensiv (TAS > 
250 mmHg sau TAD > 115 
mmHg); în practică TAS ≥ 
220 mmHg
dureri la nivelul 
membrelor inferioare, cu 
incapaciatea bolnavului 
de a mai efectua efort fizic
 apariţia blocului de 
ramură stângă

Fig. 1. Subdenivelare ST (punct J) 2 mm persistentă > 0,08". Subde
nivelarea va fi considerată în raport cu segmentul TP (săgeata) sau cu 
punctul izoelectric (săgeata) [după 7, cu permisiunea editurii Clusium]
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testului de efort, ea permite afir-
marea pozitivității TE  indiferent de 
frecvența cardiacă la care apare, va-
loarea pozitivității testului fiind întă-
rită de asocierea inversării undelor T 
sau durerea precordială. Menționăm 
însă că modificările izolate ale undei 
T sau durerea precordială izolată nu 
permite afirmarea pozitivității. 

Sublinem în continuare două lu-
cruri practice. Dacă inițial există o 
discretă subdenivelare a segmentului 
ST care nu atinge însă 1 mm pentru 
a declara testul de efort pozitiv, de-
plasarea segmentului ST trebuie să 
fie adițională de 1 mm față de cea 
existentă inițial. De asemenea, cer-
tificarea pozitivității testului de efort 
este adusă de revenirea segmentului 
ST la nivelul inițial după întreruperea 
testării de efort.

În cazuri rare subdenivelarea seg-
mentului ST poate fi absentă pe par-
cursul testării de efort și să apară în 
perioada de revenire (în primele 3 - 6 
minute), în acest caz subdenivelarea 
fiind secundară apariției ischemiei 
subendocardice prin creșterea în-

toarcerii venoase şi umplerii ventri-
culare în poziție orizontală.

Dacă subdenivelarea segmen-
tului ST  ≥ 2 mm,  ea obligă la în-
treruperea testării de efort având 
semnificația de ischemie severă și de 
cele mai multe ori indica explorarea 
coronarografică.

Desigur subdenivelarea segmen-
tului ST poate avea și semnificația 
de modificare secundară (hipertro-
fii, blocuri). De aceea, interpretarea 
testului de efort în prezența acestora 
este discutabilă sau nu trebuie efec-
tuată.  Şi în aceste cazuri  apariția 
subdenivelării ST chiar dacă nu cer-
tifică ischemia miocardică, obligă la 
explorări suplimentare în direcția 
unei boli cardiace organice. 

Așa cum am arătat sensibilitatea 
subdenivelării ST în depistarea  is-
chemiei miocardice este redusă fi-
ind în jur de 25-30-40% după diverse 
studii; în schimb specificitatea este 
mult mai ridicată depășind valoarea 
de 70%,  specificitate apropiată de 
cea notată în cazul utilizării altor 
metode de depistare a ischemiei cum 
ar fi ecocardiografia sau scintigrafia 
miocardică.

În ceea ce privește supradenivela-
rea segmentului ST în efort, aceasta 
este mai rar întâlnită. Apare de obicei 
la bolnavii cu un sindrom coronarian 
în antecedente (infarct miocardic) 
apariția sau agravarea supradenive-
lării existente în repaus (neînsoțită 
de durere dar posibil însoțită de dis-
pnee) are semnificația de dischinezie 
ventriculară (anevrism ventricular). 
Mai rar, supradenivelarea segmen-
tului ST poate avea semnificația 
de spasm coronarian declanșat de 
efort (pe coronare normale sau pe 
placa aterosclerotică preexistentă). 
Excepțional, supradenivelarea seg-
mentului ST însoțită de durere inten-
să poate semnifica apariția unui sin-
drom coronarian acut (infarct mio-
cardic) precipitat de testarea de efort.

Un fapt mai puțin cunoscut și 
utilizat în practica medicală, este că, 
la bolnavii cu cardiopatie ischemică 
cunoscută, testul de efort ECG este 
util în evaluarea severității ischemi-
ei miocardice sau pentru evaluarea 
rezultatelor terapeutice (tratament 
medicamentos sau revascularizare 
intervențională sau chirurgicală). 

Astfel apariția subdenivelării   
segmentului ST în primele două, trei 
trepte de efort are semnificația unei 
ischemii miocardice severe sau chiar 
a unei boli multivasculare. De aseme-
nea, apariția subdenivelării   ST sem-
nificative la o frecvență cardiacă sub 
90/minut are aceeași semnificație. În 
plus,  ischemia este considerată se-
veră în directă proporționalitate cu 
gradul subdenivelării segmentului 
ST,  o subdenivelare ≥ 2 mm având 
semnificația de ischemie severă. Ace-
elaşi lucru şi menținerea subdenivelă-
rii segmentului ST peste 5 sau 8 minu-
te de la întreruperea testării de efort.

Deoarece, la ora actuală, se înre-
gistrează, de regulă, pe parcursul tes-
tării, toate cele douăsprezece derivații  
ECG,  severitatea ischemiei este, de 
asemenea, direct proporțională cu 
numărul de derivații în care se înre-
gistrează subdenivelarea segmentului 
ST și nu numai cu gradul subdenivelă-
rii acestuia. 

Așa cum am arătat deja modifică-
rile izolate ale undei T nu vor fi luate 
în considerare indiferent dacă sunt 
asociate sau nu cu durere toracică. 

Modificările undei U sau ampli-
tudinii undei R sunt nu numai rare,  
ci și greu de interpretat și de aceea 
nu sunt utilizate în interpretarea 
curentă a testului de efort. Creșterea 
duratei intervalului QT pe parcur-
sul testării de efort are semnificație 
proaritmică certă, dar nu certifică 
ischemia miocardică.

Tot în legătură cu testul de efort 
ECG trebuie discutate încă două 
aspecte. 

Primul este acela al blocurilor de 
ramură dependente de frecvență și în 
primul rând de tahicardie. Apariția 
blocului de ramură stângă pe par-
cursul testării de efort face imposi-
bilă interpretarea acurată a testului 
de efort, dar în același timp suge-
rează necesitatea unor investigații 
suplimentare în direcția unui sub-
strat cardiac organic. Acesta nu este 
obligatoriu  ischemic, dar ischemia 
miocardică este frecvent întâlnită la 
bărbații peste 40 de ani şi la femeile 
de peste 50 ani, astfel încât aceste 
explorări merită să fie efectuate. În 
ceea ce privește apariția blocului 
de ramură dreaptă dependent de 
frecvență, în mod clasic se presupu-
ne că nu are semnificație patologică 
deosebită,  dar recent se consideră 
că el trebuie luat în considerare și că, 
la fel cu apariția blocului de ramură 
stângă, impune explorări suplimen-
tare pentru detectarea unui eventual 
substrat organic. Desigur, aici, nu se 
încadrează apariția blocului minor 
de ramură dreaptă dependent de 
frecvență. 

Cel de al doilea aspect se referă la 
tulburările de ritm care pot apare pe 
parcursul testării de efort. Ca regulă 
generală, apariția oricăror tulburări 
de ritm rapid pe parcursul testării de 
efort neânsoțite de subdenivelarea 
segmentului ST nu permite afirma-
rea pozitivității testului de efort și 
probabilității ischemiei miocardice.

Apariția extrasistolelor ventricu-
lare sau supraventriculare pe parcur-
sul testării de efort nu are de regulă 
semnificație patologică, dar apariția 
tahicardiei ventriculare sau mai rar a 
fibrilației ventriculare deși nu permi-
te afirmarea ischemiei miocardice are 

semnificație de interesare cardiacă 
severă și obligă la explorări în direcția 
evidențierii substratului acestora, 
care de multe ori la subiecții de vârstă 
mijlocie sau peste vârstă mijlocie, în-
seamnă tot ischemie miocardică.

În ceea ce privește tulburările 
supraventriculare de ritm rapid (ta-
hicardia supraventriculară, flutterul 
atrial, fibrilația atrială) declanșate 
de efort, acestea nu permit afirmarea 
ischemiei, dar obligă la terminarea 
testării de efort prin frecvența cardi-
acă înaltă.

Apariția tulburărilor de ritm 
rar pe parcursul testării nu are 
semnificație de ischemie miocardi-
că, dar necesită întreruperea testării 
atunci când frecvența cardiacă scade 
semnificativ și sugerează necesitatea 
explorărilor în direcția detectării ca-
uzelor acestora.

Situația este oarecum diferită la 
bolnavii cu cardiopatie ischemică 
cunoscută.

La aceștia apariția tulburărilor 
supraventriculare de ritm rapid nu 
are semnificație de severitate a is-

chemiei miocardice (ci mai de grabă 
de insuficiență ventriculară stângă), 
dar în relație cu frecvența cardiacă 
înregistrată obligă la întreruperea 
testării de efort. 

În schimb, apariția tulburărilor 
ventriculare de ritm, inclusiv extra-
sistolele  ventriculare  frecvente, în 
slave etc., tahicardia ventriculară 
susținută sau chiar nesusținută apă-
rute la niveluri reduse ale efortului 
au semnificație de ischemie severă 
și desigur, impun nu numai întreru-
perea testării de efort ci, la bolnavii 
care nu au fost încă explorați invaziv, 
aduc indicația acestei explorări și 
a revascularizării miocardice dacă 
aceasta este necesară și posibilă. 

La final, dacă ar fi să facem o 
evaluare a testului de efort ECG, am 
putea afirma următoarele: testul 
de efort ECG rămâne important în 
depistarea ischemiei miocardice, 
la bolnavii cu simptome sugiestive 
sau cu risc cardiovascular crescut. 
Atunci când tehnica de efectuare și 
interpretare sunt corecte, pozitivita-
tea sa certfică cardiopatia ischemică 
sau cel puțin ischemia miocardică de 
alte cauze. În cazul în care este ne-
concludent diagnosticul trebuie cla-
rificat prin alte mijloace. În cazul în 
care este negativ, dacă bolnavul este 
asimptomatic sau oligosimptomatic, 
explorările suplimentare pot fi tem-
porizate. În cazul în care bolnavul 
prezintă  însă simptome sugestive se 
impun explorările suplimentare (mo-
nitorizare ECG Holter, test de efort 
cuplat cu alte mijloace de depistare 
a ischemiei, angio CT etc.).

La bolnavul cu cardiopatie ische-
mică cunoscută, efectuarea testului 
de efort este utilă deoarece permite 

stabilirea nivelului efortului pe care 
acesta îl poate efectua fără riscuri 
(inclusiv programele de recuperare 
cardiacă) şi eficienţa terapiei.

De asemenea, indiferent de afec-
țiunea cardiacă pe care o prezintă 
bolnavii, testarea de efort permite 
stabilirea unui prognostic acurat 
care este favorabil în cazul unei 
capacități de efort ridicate și nefavo-
rabil când această capacitate de efort 
este scăzută.

Tulburările de ritm care apar pe 
parcursul efortului necesită inves-
tigații suplimentare pentru a stabili 
cauza acestora și dependența lor de 
ischemia miocardică.

De aceea, la întrebarea care se 
pune uneori dacă testul de efort este 
prieten sau dușman pentru depista-
rea ischemiei miocardice și a bolilor 
cardice în general putem afirma că 
este de fapt un prieten, dar trebuie să 
știm când să-i cerem ajutorul și mai 
ales să-i cunoaștem limitele. 

Bibliografie pe www.stetoscop.ro

Fig. 2.  A. ECG în repaus. B. Subdenivelare ST în efort > 1 mm în V4V6. Semnificaţie de ischemie.

Fig. 3. În cursul testării de efort, 
la 50 w, se observă apariţia TV 
nesusţinute cu semnificaţie 
interpretabilă în evaluarea 
severităţii ischemiei. [după 7, cu 
permisiunea editurii Clusium]

Fig. 4. ECG de repaus normal. b. TE oprit pentru angor. Pe ECG 
postefort ST supradenivelat cu înglobarea undei T  spasm coronarian 
[după 7, cu permisiunea editurii Clusium]



6 SEPTEMBRIE 2019

În același studiu retrospec
tiv din SUA, se constată că 
prevalenţa HTA în rândul 
populaţiei generale,  a 

rămas relativ neschimbată pe 
parcursul a 15 ani (19992014), 
însă incidenţa HTA în rândul 
adulţilor tineri a crescut de 23 
ori. Conștientizarea diagnosti
cului, tratamentul și controlul 
TA au crescut. În ciuda acestor 
progrese, conștientizarea dia
gnosticului de HTA), tratamen
tul și controlul valorilor TA au 
fost mai puţin satisfăcătoare la 
subiecţii între 18 și 39 de ani, 
comparativ cu pacienţii >40 de 
ani ( fig.2) 4. Numai 53,9% dintre 
pacienţii hipertensivi per total 
au avut valori ale TA controla
te în 2014, în SUA, ceea ce este 
în continuare substanţial mai 
jos faţă de ţinta preconizată 
de 62,15% stipulată de Progra
mul de Sănătate Publică pentru 
anul 2020 5. Aceste evidenţe se 
explică, în parte, prin compli
anţa mai redusă sau, uneori, 
acces mai dificil la controale
le medicale, iar bărbaţii tineri 
hipertensivi au fost mai puţin 
"ascultători" decât femeile (care 
beneficiază de măsurarea TA 
și cu ocazia controalelor gine
cologice sau pe parcursul gra
vidităţii). Aceste diferenţe de 
complianţă la tratament legate 
de sex, se estompează la paci
enţii >40 de ani. Constatările 
nu sunt specifice Statelor Unite 

ale Americii (NHANES Natio
nal Health and NutritionExa
mination Survey Report) 6,7, pu
tând fi regăsite și în studii din 
Germania, China sau Coreea de 
Sud 810. Pe de altă parte chiar și 
doctorii au uneori nelămuri și 
temeri legate de beneficiile pe 
termen (atât) de lung, respectiv 
de potenţialele efecte adverse 
ale intervenţiilor farmacolo
gice precoce la subiecţii tineri 
cu valori TA crescute. Cele mai 
bine tolerate și mai sigure mij
loace de intervenţie terapeu
tică rămân cele nonfarmaco
logice: modificarea stilului de 
viaţă, scăderea consumului de 
sare, a greutăţii și activitatea 
fizică.

 
Concluzia care derivă este 

aceea că ar trebui întreprinse 
măsuri suplimentare de sănă
tate publică,de îngrijire medi

cală și progra
me de preven
ţie primară cardi
ovasculară (CV), care 
să se adreseze adulţilor tineri 
hipertensivi, ulterior potenţiali 
pacienţi cu afecţiuni cardio
vasculare (și cu evenimente CV 
care pot să apară mai precoce). 
Screeningul medical periodic 
la școală ori la locul de muncă 
ar putea reprezenta soluţii de 
depistare precoce a hiperten
sivilor tineri, care deaseme
nea, ar fi mai "aderenţi" faţă 
de cadre medicale antrenate și 
obișnuite cu utilizarea de dis
pozitive electronice moderne 

de monito
rizare, la care 

tinerii sunt mai 
"sensibili". Totuși se 

constată o ușoară descreștere 
a incidenţei preHTA, în rândul 
tinerilor, cel mai probabil prin 
scăderea prevalenţei fumatului 
(poate și datorită reglementări
lor tot mai extinse și mai stricte 
antifumat) și posibil și prin scă
derea ușoară a consumului de 
sare (legat de propaganda tot 
mai evidentă în massmedia). 

Adulţii tineri asociază mai 
puţine comorbidităţi impli
cate în prezenţa rezistenţei la 
tratamentuL antihipertensiv, 
comparativ cu vârstnicii, dar au 
o mai mică complianţă la tra
tamentul antihipertensiv, prin 
definiţie, de lungă durată, întins 
uneori pe zeci de ani. Dacă pa
cienţii vârstnici prezintă frec
vent depresie, subiecţii tineri 
prezintă frecvent anxietate. In
certitudinea și insecuritaea zilei 
de maine, continua competiţie, 
responsabilităţile multiple ge
nerează o senzaţie de încordare 
și de tensiune permanentă. Toa
te acestea augmentează starea 
de simpaticotonie, ca mecanism 
de declanșare și de întreţinere a 
HTA la tineri.

Cercetări recente sugerea
ză că femeile tinere cu istoric 
de HTA în familie (cel puţin un 
părinte) prezintă o scădere a 
funcţiei baroreflexe, atât în re
paus cât și la efort, ceea ce ar 
putea determina un risc mai 
crescut pentru apariţia HTA. 
Reflexul baroreceptor ajută la 
menţinerea unei presiuni arte
riale (TA) constante prin adap
tarea frecvenţei cardiace (FC) 
sau prin modificarea rezisten
ţei periferice vasculare. Redu
cerea sensibilităţii reflexului 
baroreceptor poate fi un mar
ker pentru apariţia HTA și a pa
tologiei CV11. Pe de altă parte, 
alte studii au arătat că bărbaţii 
tineri (în jurul vârstei de 35 de 
ani) hipertensivi stadiul II au 
un risc de 3,5 ori mai mare de 
a prezenta un AVC ischemic în 
următorii 20 de ani de evoluţie, 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ LA 
TINERI – O REALITATE A ZILELOR 
NOASTRE
Mirela-Anca Stoia1,2, Diana Larisa Mocan Hognogi1,2

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cardiologie I
UMF "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ (HTA) ESTE RESPONSABILĂ DE 
APOXIMATIV 9 MILIOANE DE DECESE ÎN LUME, CONFORM 
WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO)1. CEI MAI MULŢI PACIENŢI 
HIPERTENSIVI (>50%) AU PESTE 60 DE ANI. ÎNSĂ HTA NU APARE 
DOAR LA ADULŢII VÂRSTNICI. UN RAPORT AL NHLBI (NATIONAL 
HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE) DIN UK, PUBLICAT ÎN 
1977, MENŢIONA DEJA LA ACEA DATĂ CĂ: "DETECTAREA ȘI 
MANAGEMENTUL HTA LA COPII ȘI TINERI AR PUTEA REPREZENTA 
URMĂTOAREA FRONTIERĂ MAJORĂ"2 SE APRECIAZĂ LA ORA 
ACTUALĂ CĂ PESTE 2,1 MILIOANE DE ADULŢI TINERI SUB 45 ANI 
PREZINTĂ VALORI TA MARI, NUMAI ÎN ANGLIA3. ÎN STATELE UNITE 
ALE AMERICII, PESTE 30% DINTRE PACIENŢII HIPERTENSIVI SUNT 
TINERI <40 DE ANI, 1/5 BĂRBAŢI ȘI 1/6 FEMEI AU HTA (FIG.1)4. 
VORBIM AICI DESPRE HTA APĂRUTĂ LA TINERI, ÎN CONTEXTUL 
PREZENŢEI UNOR FACTORI DE RISC ȘI PE CARE LA VÂRSTA ADULTĂ 
O DENUMIM HTA ESENŢIALĂ.

"Trebuie 
să trăiesc ca 
și cum aș fi 
bătrân?!"

Fig.2. Prevalenţa HTA, preHTA, a diagnosticului și tratamentului 
antihipertensiv în funcţie de vârstă în SUA4

Fig. 1. Prevalenţa și numărul total al adulţilor cu HTA în SUA (2013214) (adapat după 4)



7SEPTEMBRIE 2019

comparativ cu bărbaţii tineri 
normotensivi12. HTA izolată 
sistolică nu mai pare să fie doar 
apanajul vârstnicilor. Adulţii 
tineri (1849 ani), predominant 
bărbaţi sănătoși cu valori ale 
TA sistolice ≥140 mmHg (dar cu 
valori ale TA diastolice normale 
≤80 mmHg) au o predispoziţie 
mai mare spre dezvoltarea pre
coce a rigidităţii arteriale, lega
te de o prevalenţă mai crescută 
a complicaţiilor CV la nivel ce
rebral și renal13. HTA sistolică 
izolată a fost considerată iniţial 
ca fiind caracteristică persoa
nelor vârstnice datorită com
presibilităţii scăzute a arterelor 
fibrocalcifice (presiunea intra
arterială măsurată invaziv este 
normală, în timp ce TA măsu
rată cu manșeta brahială este 
crescută). Aparent situaţi la 
polul opus, subiecţii tineri pot 
prezenta HTA sistolică prin cu 
totul alt mecanism: presiunea 
arterială centrală aortică este 
normală, dar transmiterea pre
siunii arteriale centrale spre 
periferie este exagerat ampli
ficată 14. Gradul de amplificare 
al TA depinde de anumiţi fac
tori, incluzând frecvenţa car
diacă, masa corporală, fumatul 
"timpuriu".

Mecanismul intrinsec al 
apariţiei HTA sistolice la tineri 
este corelat cu creșterea frec
venţei cardiace, a debitului car
diac și a volumului bătaie, ele
mente patologice care contri
buie și la persistenţa valorilor 
TA sistolice (TAS) crescute și 
translatarea o dată cu trecerea 
timpului spre HTA esenţială 
( fig.3). Debitul cardiac ar putea 
reprezenta, în aceste condiţii, 
un biomarker și un factor de 
stratificare al riscului hiperten
siv la adulţii tineri 14.

Aceste observaţii sugerea
ză activarea sistemului nervos 
simpatic la subiecţii tineri cu 
valori TAS mari și promovea
ză ideea că mijloacele de tra
tament farmacologic adresate 
în mod direct simpaticotoniei 
alături de măsurile generale 
pentru combaterea condiţiilor 
asociate hipersimpaticotoni
ei (supraponderea, sedenta
rismul, consumul crescut de 
sare). Deasemenea trebuie pru
denţă în a afirma diagnosticul 
de HTA la prima (și o singură) 
vizită, tocmai datorită reacţiei 
vegetative mai importante la 
tineri cu aceste ocazii. 

Mecanismul hipersimpa
ticotonic este mai frecvent la 
adulţii tineri obezi, rezistenţa 
vasculară periferică crescută 
predomină la subiecţii normo
ponderali și la cei afroame
ricani. Arteriolele periferice 
expuse la nivele crescute ale 
presiunii arteriale se hipertro
fiază și determină reducerea 
lumenului o dată cu îngroșarea 
peretelui vascular, creșterea re
zistenţei periferice la influxul 
sanguin și hiperreactivitatea la 

stimulii vasoconstrictori, stadii 
morfofuncţionale ireversibile 
ale patogenezei HTA ( fig.4)15

Întro societate, în care su
praponderea și obezitateau 
devenit o pandemie a lumii 

moderne, asistăm la o creștere 
îngrijorătoare a numărului de 
tineri obezi. Există o asociere 
evidentă între prezenţa obe
zităţii (predominant abdomi
nale) și o incidenţă crescută a 
valorilor TA mai mari (cu 45 
mm Hg TAS și respectiv cu 23 
mmHg TAD) la copiii obezi, 
deja după primii 2 ani de obser
vaţie, ei devenind tineri adulţi 
hipertensivi și cu sindrom me
tabolic ( fig.5)4,16,17

Incidenţa afectării CV (sub
clinice estimată în acest studiu 
pe baza scorului de calciu co

ronarian și al hipertrofiei ven
triculare stângi) crește ușor, 
progresiv, după primii 10 ani 
și apoi mai rapid ascendent 
la pacienţii cu valori TA puţin 
crescute. La pacienţii tineri la 
momentul diagnosticului de 
HTA gradul I, incidenţa afec
tării cardiovasculare începe să 
crească progresiv după primii 
5 ani de evoluţie, pentru ca la 
10 acest trend să se accelere
ze, depășind 5% rata de eveni
mente CV. În schimb la subiec
ţii tineri cu diagnostic de HTA 
gradul II, incidenţa afectării CV 
crește din primul an de evolu
ţie, iar tendinţa este accelerat 
ascendentă pe parcursul urmă
torilor 20 de ani, atingând 15% 
rate de evenimente CV ( fig.6)18.

Cum ar trebui tratată HTA 
la tineri? La ce medicamente 
antihipertensive putem apela? 
Ghidul american de manage
ment al HTA la tineri din 2014 
recomandă tratarea valorilor 
TA crescute și menţinerea la 
ţintă doar la subiecţii peste 30 
de ani, în timp ce pentru ca
tegoria de vârstă de 1829 ani, 
aceste recomandări terapeuti
ce sunt mai puţin puternice 17.

În primul rând trebuie elimi
nată administrarea de medica
mente care au ca efect secundar 
creșterea valorilor TA (și uneori 

tahicardie): unele suplimente 
naturale, cofeina (cafea, bău
turi energizante), descongestio
nante nazale, antiinflamatoare 
nonsteroidiene, neurostimu
lante, antidepresive triciclice, 
anticoncepţionale hormonale, 
steroizi, etnobotanice, droguri 
ilicite (amfetamină, cocaină).

Având în vedere că o parte a 
adulţilor tineri au HTA stadiul I 
și un risc cardiovascular scăzut, 
intervenţiile nonfarmacologi
ce au indicaţie principală. Este 
adevărat însă că atât scorul eu
ropean (Euro Score Risk II) , cât 
și cel american (ASCVD) au fost 

definite și validate pentru gru
pele de populaţie >40 ani. De 
aceea trebuie evitată supradia
gnosticarea HTA la tineri, fără 
risc CV, pentru a evita supra
prescrierea tratamentul medi
camentos când nu este necesar 
19. Trebuie luat în considerare 
faptul că măsurarea izolată a 
unei valori TA mari nu certifi
că diagnosticul de HTA sau nu 
încadrează întotdeauna corect 
stadiul HTA. 30% păna la 50% 
dintre subiecţii tineri din stu
diul prospectiv CARDIA (Coro
nary Artery Risk Development 
in Young Adult  Study by Blood 
Pressure (BP) Group 19852015) 
care au avut iniţial la prima vizi
tă TAS=130139 mmHg au avut 
ulterior valori ale TAS >140 mm 
Hg pe parcursul următorilor 5 
ani de urmărire. Trebuie men
ţionat și faptul că o parte dintre 

studiile epidemiologice menţio
nate au  înrolat subiecţi înainte 
de epidemia de obezitate (care 
în SUA a început în jurul anilor 
90), care a augmentat incidenţa 
apriţiei afectării CV la pacienţii 
tineri hipertensivi 18

Modificările aduse stilului 
de viaţă (renunţarea la fumat, 
scăderea în greutate, reducerea 
aportului de sare, activitatea 
fizică constantă,  și atenţie, re
ducerea consumului de alcool) 
sunt recomandate ca primă li
nie de intervenţie terapeutică 
la pacienţii tineri cu valori cres
cute ale TA. Dar aceste măsuri 
nu au întotdeauna de succes în 
obţinerea reducerii susţinute 
a valorilor TA, pentru că tine
rii nu sunt frecvent motivaţi 
în a face schimbările necesare 
în stilul lor de viaţă. Nu le este 
atât de frică, ca și adulţilor hi
pertensivi, de riscurile CV ale 
bolii hipertensive, riscuri care li 
se par îndepărtate. O menţiune 
aparte trebuie făcută în privinţa 
exerciţiului și antrenamentului 
fizic la subiecţii tineri cu valori 
crescute ale TA și care sunt într
o formă evident mai bună pen
tru acestea. Activitatea fizică ar 
trebui prin urmare să reprezinte 
un mijloc de intervenţie non
farmacologică primordial în 

tratamentul HTA și în reduce
rea precoce a riscului cardio și 
cerebrovascular la această cate
gorie de pacienţi, capabili să în
veţe să se autoantreneze și să se 
monitorizeze cu succes, rezulta
te promiţătoare fiind publicate 
recent din trialul TEPHRA 20. De 
altfel aspectele privind comuni
carea cu cadrele medicale prin 
intermediul telemedicinei (prin 
internet sau prin telefoane mo
bile androide), ca și posibilitatea 
automonitorizării valorilor TA 
prin intermediul dispozitivelor 
de tip applewatch (tinerii tole
rează mai greu monitorizarea 
ambulatorie a TA – MATA, ea 
rămânând necesară în prima 
etapă pentru diagnosticarea co
rectă a HTA) pot fi mai ușor uti
lizate de către tineri, mai expuși 
și mai familiarizaţi (și mai dor
nici) din copilărie cu aparatele 

electronice. Trebuie înţeles că 
monitorizarea valorilor TA, ca 
și al riscului CV al acestor tineri 
hipertensivi este pentru toată 
viaţa.

Problema tratamentului 
nonfarmacologic la tinerii hi
pertensivi constă în faptul că la 
aceste categorii de vârstă, spre 
deosebire de adulţii de vârstă 
mijlocie, există mai mulţi factori 
de risc pentru HTA imuabili, 
asupra cărora nu se poate inter
veni (tabel 1). Asocierea și com
binarea diverșilor factori de risc 
enumeraţi generează fenotipuri  
variate de profile hipertensive 
la adulţii tineri, mai heterogene 
decât la adulţii mai vârstnici 21.

Observaţii recente par să 
schimbe dogma cunoscută, 
conform căreia mecanismele 
etiopatogenetice ale valorilor 
TA mari la tineri se datorează 
predominant volumului  cardi
ac bătaie crescut  și hipertoniei 
simpatice. Noi înţelegeri ale as
pectelor fiziopatologice ale HTA 
la tineri aduc în faţă prezenţa 
rigidităţii arteriale reduse, dis
funcţia endotelială particulară, 
alterarea structurii și funcţiei 
microvasculare, ca și alterarea 
morfologiei cardiace. Predomi
nanţa unui asau a mai multor 
aspecte morfofiziopatologice 

Fig. 3. Schemă reprezentând etapele adaptărilor hemodinamice prin care debitul cardiac crescut conduce la 
apariţia HTA (adaptat după 14).

Fig. 4. Reprezentarea grafică a 
mecanismelor hemodinamice care 
conduc la creșterea TA la adulţii 
tineri normoponderali versus 
obezi. Debitul cardiac este crescut 
la subiecţii tineri obezi și la cei cu 
TAS crescută. Unii pacienţi obezi 
pot menţine TAS scăzută prin 
intermediul scăderii rezistenţei 
vasculare periferice (adaptat 
după15).

Fig.5. Prevalenţa obezităţii pe grupe de vârstă la pacienţii hipertensivi 
din SUA  (adaptat după 4)

Fig.6. Incidenţa cumulată a afectării cardiovasculare la subiecţii tineri 
hipertensivi pe parcursul a 20 de ani de urmărire (CARDIA study) 
(adaptat după 18)
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diferă de la tânăr la tânăr hiper
tensiv în funcţie de expunerea 
la factorii de risc enumeraţi. De 
aceea intervenţiile terapeutice 
ar aduce beneficii particulare și 
individualizate, dacă sar adresa 
în mod ţintit ameliorării aspec
telor disfuncţionale prezente la 
nivelul sistemului cardiovascu
lar și în egală măsură la menţi
nerea componentelor normale 
ale acestuia 22.

Medicaţia antihipertensi
vă introdusă la vârsta mijlo
cie a adulţilor hipertensivi nu 
reușeste să scadă riscul CV înalt 
al pacienţilor hipertensivi la fel 
de mult ca la subiecţii la care se 
reușește menţinerea valorilor 
normale ale TA 23. De multe ori, 
datorită considerentelor enu
merate anterior există o întâr
ziere semnificativă în iniţierea 
medicaţiei antihipertensive. În 
condiţiile în care doar 35 % din
tre subiecţii hipertensivi între 
18=39 de ani ating valorile ţinta 
ale TA, compartiv cu 58% din
tre cei între 4059 ani și respec
tiv 54% dintre pacienţii >60 ani, 
este evident că tinerii au cea 
mai scăzută rată de control a 
TA (în SUA) 24.

În ceea ce privește terapia 
farmacologică, medicaţia an
tihipertensivă utilizată în tra
tamentul pacienţilor adulţi 
poate fi folosită și la subiecţii 
tineri cu valori crescute ale TA. 
Totuși există anumite diferen
ţe, terapia farmacologică cu 
raport beneficiurisc încă ne
clar, neputănd să fie aplicată 
pacienţilor tineri. Deasemenea 
trebuie selectate medicamente 
antihipertensive ale căror be

neficii să fie evidente întrun 
timp relativ scurt, pentru a scă
dea precoce riscul CV. Sigur că 
și complianţa la tratament este 
extrem de importantă la tinerii 
hipertensivi; aderenţa depinde 
de gradul de înţelegere a nece
sităţii terapiei antihipertensi
ve, iar persistenţa la tratament 
este legată de posibilităţile fin
aciare (analiza costbeneficiu), 
de timp (cronoterapie) și de 
memorizarea schemei ("a ţine 
minte ce nu este complicat") 25

Administrarea unui anta
gonist de angiotensină sau al 
unui inhibitor al enzimei de 
conversie la tinerii cu valori TA 
crescute întârzie debutul bolii 
hipertensive la vârsta mijlocie, 
dar numai cât timp tratamen
tul este menţinut. La subiecţii 
tineri (cca30 de ani) tratamen
tul cu sartan timp de 12 luni nu 
avut un efect persistent asupra 
TA, după retragerea medicaţi
ei. Deasemenea tinerele femei 
hipertensive trebuie averti
zate asupra riscului fetal pe 
care îl prezintă toţi inhibitorii 
sistemului reninăangiotensi
năaldosteron, medicaţie care 
trebuie înlocuită de medicul 
curant2,17,26.

Betablocantele reduc mai 
mult valorile TAS decât ale 
TAD, reduc FC și scad debitul 
cardiac la subiecţii tineri, iar 
efectele par să se menţină un 
timp mai lung (≤29 luni). Efec
tele imediate și cronice detalia
te ale antagoniștilor adrenore
ceptorilor β selectivi asupra in
dicilor hemodinamici la tineri 
nu sunt întrutotul cunoscute. 
Nu sunt o medicaţie de primă 
linie la pacienţii hipertensivi ti

neri, excepţie făcând cei cu boli 
cardiace preexistente. Trebuie 
luate în considerare riscurile 
asociate cu scăderea debitu
lui cardiac la adolescenţi aflaţi 
în creștere sau la adulţi tineri 
activi. În plus β blocantele pot 
produce creștere în greutate 
(de evitat la tinerii obezi și/sau 
cu sindrom de apnee în somn), 
rezistenţa la insulină, prin ur
mare utilizrea acestora pe ter
men lung la subiecţii tineri ar 
putea să nu fie o soluţie idea
lă. În plus dozele moderate au 
produs scăderi modice ale TA 
(45 mm Hg), iar escaladarea 
dozelor nu a adus scăderi su
plimentarea semnificative ale 
TA, în schimb a produs efecte 
secundare2,17,26. 

Diureticele tiazidice (like) 
sau blocantele canalelor de 
calciu (prescrise frecvent la ti
nerii hipertensivi, fără a scădea 
însă semnificativ valorile TA), 
ambele clase cu efecte vaso
dilatatoare cronice, ar putea 
reprezenta soluţii terapeutice 
mai potrivite pentru tinerii hi
pertensivi, în particular pen
tru cei cu rezistenţă periferică 
crescută. Și totuși nu sunt stu
dii detaliate privind efectele he
modinamice ale acestor agenţi 
terapeutici antihipertensivi la 
adulţii tineri. Deasemenea este 
posibil ca aceste medicamente 
antihipertensive să nu prevină 
sau să nu întârzie apariţia și 
dezvoltarea bolii hipertensive. 
În plus efectul diuretic subsidi
ar poate fi deranjant pentru un 
tânar activ, dar poate fi salutar 
la un tânar obez, cu tendinţa 
retenţiei hidrosaline. Diureti
cele economizoare de potasiue 
( antialdosteronice) și simpa
ticoliticele cu acţiune centrală 
rămân rezervate ca a doua linie 
de tratament de asociat, în ca
zul controlului tensional insufi
cient2, 17,26.

Este evident că HTA la tineri 
nu mai poate fi considerată o 
condiţie benignă care dispare 
o dată cu trecerea timpului. Hi
pertensiunea arterială, obezi
tatea, dislipidemia sunt factori 
de risc care apar din copilărie și 
asupra cărora se poate interve
ni activ și precoce. Modificarea 
stilului de viaţă trebuie făcută 
pentru toată viaţa, medicaţia 
antihipertensivă poate fi în
treruptă dacă valorile TA sau 
normalizat stabil. Perspectivele 
terapiei HTA la subiecţii tineri 
trebuie legate de mecanismele 
ţintă particulare ale etiopato
genezei HTA la aceștia, în aso
ciere cu ajustările necesare la 
stilul de viaţă și cu obiectivul 
de reducere a riscului cardio
vascular viitor.

Tabel 1. Factori de risc pentru apariţia HTA la subiecţii tineri
Factori genetici valori TA crescute la părinţi sau descoperite 

întâmplător și variabilitatea timpurie a TA

senzitivitate crescută la sare

anomalii ale autonomiei sistemului nervos

obezitatea

hiuperglicemia

Factori de mediu lipsa exercitiului fizic

greutatea mică la naștere

(pre) eclampsia maternă

nașterea prematură

administrarea de steroizi antenatal

hrănirea parenterală perinatală cu soluţii 
lipidice 

statusul socio-economic scăzut

creșterea în greutate neonatală exagerată

creșterea timpurie în copilărie

Factori mixaţi genetici 
și de mediu

înalţimea

maturarea sexuală precoce

reactivitatea crescută a sistemului nervos 
simpatic

rata crescută a pulsului

aportul crescut de sodiu și de alţi nutrienţi

stressul

masa corporală crescută

greutatea mare
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ÎN LOC DE CONCLUZII.Până la urmă 
ce să alegem ca medicaţie antihipertensivă 
la pacientul hipertensiv tânăr? Iată câteva 
recomandări:
•	 alegem un singur agent farmacologic în doza cea mai 

mică și uptitrăm la 24 saptămâni, dacă TA nu este 
controlată satisfăcător;

•	 evaluarea iniţială la cabinet la 46 săptămâni, apoi, dacă 
merge bine, la 36 luni;

•	 agenţi farmacologici hipotensori de preferat : inhibitori 
ai enzimei de conversie, sartani, blocante ale canalelor de 
calciu dihidropiridinice, diuretice tiazidice (like) 2,17,26.
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De fiecare dată când 
în aer este toamnă, 
pentru cardiologi 
începe vremea no

utăţilor: întâi la Congresul Eu
ropean, apoi la cel Naţional, in
formaţia se aduce la zi, ideile se 
împrospătează, cardiologii se 
pregătesc săşi trateze pacien
ţii mai bine decât o făceau ieri. 

Aşa neam întors şi în acest 
an de la ESC. Trialurile au fost 
care mai de care mai interesan
te din punctul de vedere al clini
cianului practician. Triajul pa
cienţilor cu durere toracică se 
face mai eficient cu un protocol 
scurt, de o oră, de testare a tro
poninei (studiul RAPID TnT). 
La pacienţii cu STEMI şi boală 
multicoronariană, revasculari
zarea completă este mai efici
entă decât cea a vasului vinovat 
(trialul COMPLETE). Dapagli
flozina este "the new kid on the 
block" pentru insuficienţa car
diacă cu FEVS redusă chiar şi la 
non diabetici (trialul DAPA HF), 
în timp ce sacubitrilvalsartan 
nu aduce beneficii semnificati
ve în categoria de insuficienţă 
cardiacă cu FEVS păstrată (tri
alul PARAGON HF). Combina
ţia dintre aspirină şi ticagrelor 
reduce evenimentele ischemi
ce superior faţă de aspirină la 
pacienţii cu boală coronariană 
stabilă diabetici (trialul THE
MIS), alăturânduse noii ten
dinţe de a adresa mai complet 
fiziopatologia aterotrombozei. 
Si încă alte şi alte noutăţi, pu
blicate simultan cu congresul in 
48 de articole. 

Cinci ghiduri noi încearcă 
să pună în pagină tot ce este 
actual în boala coronariană 

stabilă, dislipidemii, trombo
embolism pulmonar, tahiarit
mii supraventriculare şi dia
bet. Unele dintre ele modifică 
practica întrun mod destul de 
tulburător. Atunci când pentru 
aproape toate categoriile de 
pacienţi cu probabilitate de a 
fi coronarieni prima indicaţie 
este angioCT coronarian, te 
întrebi cum vom putea respec
ta ghidurile întro ţară în care 
accesul la aceasta tehnică este 
încă foarte restrâns în sistemul 
public. 

Dincolo de ştiinţă şi ghiduri, 
în centrul lor se află pacientul. 
Și asta au grijă mereu să ne 
amintească societăţile profesi
onale europene. Pacientul are 
dreptul la preferinţe şi acestea 
trebuiesc discutate cu el, se nu
meşte shared decision (decizie 
împărtăşită) – facem asta de 
multe ori fără să ne dăm sea
ma, dar există de acum diver
se ustensile vizuale pentru ea; 
important este să ne dăm jos 
de la catedră când vorbim cu 
pacienţii, fiindcă a trecut vre
mea lui "pentru că aşa spun eu". 
Pacientul poate fi îndrumat să 
apeleze la felurite unelte pentru 
a participa la îngrijirea lui. De 
la telemedicină (care nu este 
acelaşi lucru cu a telefona me
dicului său curant la orice oră, 
ci se bazează mai degrabă pe 
sisteme coerent construite şi 
asistente medicale antrenate şi 
devotate unor astfel de centre) 
până la dispozitive de automo
nitorizare. Este acum posibilă 
depistarea fibrilaţiei atriale pa
roxistice cu ajutorul unor apa
rate mici "la purtător", uneori 
ataşate telefonului mobil sau, 
mai nou, ceasurilor smart. Si 
de multe ori pacienţii neo iau 
înainte, fiindcă noi generaţii de 
oameni tineri, informaţi tehno
logic, utilizează deja aceste dis
pozitive pentru ei sau părinţii 
lor. Bineînţeles, odată cu ceea 
ce este pozitiv în evoluţia teh
nologică survin şi problemele: 
aplicaţiile de pe smartphones/
watches trebuie să fie validate 
medical, iar ulterior apare în 
sistemele medicale desvoltate 
şi chestiunea rambursării lor 
de către asigurări.

Mai mult decât atât, dezvol
tarea unor grupuri de lucru sau 
consilii din ESC reflectă o ten
dinţă a îngrijirilor cardiologice 

complexe. Doar două exemple: 
în multe ţări sa dezvoltat car
diooncologia, ca specialitate de 
graniţă puternică în condiţiile 
în care cancerul şi bolile car
diovasculare sunt principalii 
ucigaşi în lume (în 2018 apărea 
Consiliul de Cardiooncologie 
al ESC); genomica umană ca
pătă importanţă crescândă în 
demersurile diagnostice cu in
fluenţe terapeutice (în 2019 sa 
creat Consiliul de Genomică 
Cardiovasculară al ESC). Car
diologia progresează, deci, în 

DESPRE TEHNOLOGIE 
ȘI ALTE ISTORII

paralel cu societatea, cu paşi 
mari. Oare suntem pregătiţi în 
România pentru acest lucru? 
Ţara în care sunt oraşe de mă
rime considerabilă cu un singur 
cardiolog? Ţara în care centre 
mari, unele universitare, nu re
uşesc să deschidă laboratoare 
de cateterism ani de zile după 
cumpărarea echipamentelor? 
Ţara în care spitale judeţene 
funcţionează cu 34 cardiologi 
la 80 de paturi şi nu există vo
inţă locală pentru a se încuraja 
venirea unui număr mai mare 

de absolvenţi acolo? Ţara în 
care anticoagulantele directe 
nu sunt rambursate şi încă deci
zia împărtăşită se bazează mai 
mult pe discuţia preţului în loc 
de a fi o alegere strict medicală? 
Evident că nicăieri progresul 
real nu este posibil în sărăcie. 

Totuşi, dacă fiecare dintre 
noi se străduieşte să practice 
cea mai bună cardiologie acolo 
unde se află, folosind tot ce îi 
este accesibil ca tehnologie, 
viitorul pacienţilor noştri este 
mai bun. Ruxandra JURCUȚ

EDITORIAL
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Introducere
Patologia cardiovasculară 

și cancerul sunt cele mai frec
vente două cauze de deces din 
lume. Radioterapia a dus la tra
tarea cu succes a mai multor 
malignităţi, ducând adesea la 
o cură definitivă. Prin urmare, 
este imperativ să recunoaștem 
afecțiunile cardiovasculare ul
terioare, secundare tratamen
tului oncologic. Chimioterapia 
are drept complicaţie reduta
bilă disfuncţia miocardică, ȋn 
timp ce complicaţiile radio
terapiei sunt diverse putând 
afecta toate structurile cardi
ace (pericard, artere corona
re, endocard valvular). Odată 
cu îmbunătățirea ratelor de 
supraviețuire, au fost recunos
cute complicații cardiace întâr
ziate, una dintre cele mai grave 
fiind boala coronariană indusă 
de radiații.¹

Prezentarea cazului
Prezentăm cazul unei paci

ente în vârstă de 41 de ani, fără 
factori de risc cardiovascular 
semnificativi (dislipidemie), 
diagnosticată la vârsta de 19 
ani cu limfom nonHodking cu 
localizare mediastinală, chi
miotratată (cure de tip CHOP
Bleo/CAVP)  şi radiotratată, în 
remisiune completă până în 
anul 2006, urmată de o recă
dere, pentru care a efectuat 2 
cure DHAP cu obţinerea unui 
nou răspuns complet, conso
lidat  în 2007 cu autogrefă de 
celule stem. Asimptomatică 
din punct de vedere cardiac 
până în urmă cu câteva  luni 
când dezvoltă dispnee şi angi
nă de efort progresiv agravată, 
simptomatologie asociată de 
palpitaţii cu ritm rapid şi debut 
brusc, pentru care se adresează 
serviciului de urgenţă. 

Din antecedentele sale pa
tologice mai menţionăm abla
ţia cu radiofrecvenţă pentru 
flutter atrial tipic, urmată la 
scurt timp de apariţia unui flut
ter atrial atipic (activare din 
atriu stâng la studiul electro
fiziologic). De asemenea, pa
cienta asociază o insuficienţă 
mitrală moderată.

Traseul ECG de la internare 
surpinde ritm sinusal, devia
ţia axială stângă a axului QRS, 
progresia lentă a undelor R în 
V1V4 şi modificări sugestive 
de ischemie subendocardică în 
teritoriul lateral (Figura 1).

Ecocardiografic se decelea
ză ventricul stâng nedilatat cu 
funcţie sistolică globală păs
trată, cu tulburări de cinetică 
regională: hipokinezia segmen
telor apicale septal şi inferior şi 
apex, disfuncţie diastolică VS 
grad II cu presiuni de umplere 
crescute; se descrie regurgitare 
mitrală organică moderată cu 
ȋngroşarea cuspei anterioare 
(Figura 2).

Înainte de prezentarea în 
clinica noastră efectuează un 
examen angioCT coronarian la 
care se constată stenoză sem
nificativă de trunchi comun al 
coronarei stângi (TC) şi mini
mă ateromatoză de interven
triculară anterioară (IVA) şi 
arteră circumflexă (ACX). Eva
luarea coronarografică ulteri
oară a obiectivat TC scurt, cu 
stenoză discret calcificată  95% 
mediodistal şi stenoză IVA 50
60%  cu calcificare la nivel de 
ostium.

Indicaţia de revasculari
zare este de clasă I iar decizia 
de abordare (intervenţiona
lă vs chirurgicală) a fost luată 
în urma discutării cazului în 
Heart team de revascularizare 
miocardică. Având  în vedere 
istoricul de radioterapie, cu 
potenţială afectare a arterelor 
mamare interne prezente ȋn 
câmpul de radioterapie, pre
zenţa regurgitării mitrale or
ganice moderată, fără indicaţie 
chirugicală pentru moment, 
anatomia coronariană (Scor 
Syntax=14) şi opţiunea pacien
tei, sa decis revascularizarea 
intervenţională. Angioplastia 
coronariană a fost efectuată 
cu montarea unui stent far
macologic activ pe TCIVAI 
fără complicaţii periprocedu
rale. Pacienta are indicaţie de 
dublă antiagregare (Aspirina 
şi Plavix) şi tratament antico
agulant (CHADSVASc=2). Sa 
optat pentru  NOAC (Xarelto în 

doză de 15 mg/zi, având în ve
dere asocierea cu dubla terapie 
antiagregantă).

Discuţii
După radioterapie toraci

că pentru procese neoplazice 
regionale (limfom, cancer pul
monar, cancer mamar),  ma
nifestările cardiovasculare se  
pot dezvolta acut, dar cel mai 
adesea apar clinic la câțiva ani 
de la iradiere și prezintă o gamă 
largă de efecte dăunătoare asu

pra cordului, inclusiv pericardi
tă, boală coronariană, boli val
vulare, anomalii de ritm și de 
conducere.

Riscul de boală coronaria
nă post radioterapie, crește cu 
doza de radiații şi  este aproxi
mativ constant în timp, înce
pând cu câțiva ani după expu
nere, persistând cel puțin două 
până la trei decenii. Prezenta
rea tipică este cea a unui paci
ent tânăr cu angină pectorală 
și dispnee de efort, fără factori 

de risc cardiovascular, cu boa
lă proximală sau ostială severă 
obiectivată angiografic.2

Boala coronariană secun
dară radioterapiei afectează, 
de obicei, arterele coronare 
epicardice ostiale sau proxima
le, implicând  în mod  carac
teristic trunchiul comun, IVA 
proximală sau artera coronară 
dreaptă din considerentul loca
lizării mai anterior și central în 
mediastin și expunerii la doze 
mai mari de radiație ȋn cursul 
radioterapiei. Este de reţinut 
şi particularitatea frecvenţei 
crescute a ischemiei silenţioa
se datorită afectării simultane 
a terminaţiilor nervoase locale, 
ceea ce face cu atât mai impor
tantă depistarea proactivă a 
bolii.

Ecocardiografia are un rol 
central în evaluarea morfologi
ei și funcției inimii și reprezintă 
prima modalitate imagistică în 
majoritatea cazurilor. Valoa
rea ecocardiografiei în repaus 
este însă limitată în evaluarea 
prezenței și extinderii anoma
liilor de cinetică regională, de
pistând astfel doar situaţiile 
avansate de afectare coronaria
nă. La pacienții asimptomatici, 
hipokinezia moderată până la 
severă a fost găsită până la 17% 
dintre supraviețuitorii cu boa
la Hodgkin tratați cu iradiere 
mediastinală (35 Gy). Cu toate 
acestea, o regiune ventriculară 
hipokinetică nu este neapărat 
caracteristică bolii cardiace 
ischemice și ar putea reflecta, 
întro oarecare măsură, proce
sul bolii miocardice. 

Pentru depistarea precoce 
a bolii se indică testele de is
chemie inductibilă, cum ar fi 
ecocardiografia de stres, per
fuzia SPECT și RM cardiac la 
pacienții post radioterapie, 
care sunt simptomatici pentru 
angină sau care dezvoltă noi 
anomalii regionale de cineti
că a peretelui în repaus pe o 
ecocardiografie de urmărire. 
Există mai multe documente 
de consens care indică efectu
area consecventă a testelor de 
stres ȋncepând cu 10 ani după 
radioterapia toracică pentru 

RADIOTERAPIA TORACICĂ ÎN 
LIMFOM – CÂND INIMA PLĂTEȘTE 
PREŢUL REMISIEI ONCOLOGICE
Selin Indira Dede, Cristina Ceck, Lucian Zarma, Bogdan Alexandru Popescu, Ruxandra Jurcuţ
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu", Bucureşti

Figura 1. Traseul ECG de la internare: progresia lenta a undelor R în V1
V4 și subdenivelarea ST în derivațiile laterale.

Figura 2. Evaluarea regurgitării mitrale prin Doppler color în secțiunea 
apical 4 camere
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depistarea la timp a afectării 
coronariene. Studii recente au 
accentuat interesul potențial 
de a utiliza scorul de calciu CT 
sau angiografia pentru evalu
area prezenței leziunilor coro
nariene. Cu toate acestea, în 
prezent nu există date sufici
ente pentru a recomanda utili
zarea sistematică a acestor noi 
instrumente după iradierea 
toracică.

În ceea ce priveşte boala val
vulară indusă de radiații există 
caracteristici ecocardiografice 
distincte. Acestea includ fi
broza și calcificarea rădăcinii, 
inelului şi a cuspelor aortei, 
fibroza intervalvulară aortică
mitrală, a inelului și a cuspelor 
mitrale. În mod obișnuit, aces
te modificări cruță vârfurile și 
comisurile valvei mitrale, iar 
fibroza și calcifierea pot fi con
tigue sau dispersate.3

Deoarece expunerea la 
radiații dăunează totodată val
velor cardiace, pericardului și 
sistemului de conducere, o eva
luare detaliată și minuțioasă a 
patologiei asociate este vitală 
printro abordare multidisci
plinară înainte de orice încer
care de revascularizare. Pen
tru pacienții cu boală cardiacă  
ischemică simptomatică în 
absența unei boli valvulare sau 
pericardice severe, trebuie ur
mate mai întâi opțiunile percu
tanate, dacă este posibil cu re
zultate anticipate acceptabile. 
Este de reţinut că la pacientul 

coronarian ca afectare secun
dară radioterapiei, există riscul 
asocierii unei afectări a arterei 
mamare interne precum şi a 

unei aorte de porţelan; nu este 
de neglijat nici riscul afectă
rii mediastinale radice, toate 
acestea complicând o posibilă 

revascularizare chirurgicală. 
În timp, dacă boala cardiacă 
valvulară sau  pericardică pro
gresează până la necesitatea 

unei intervenții, sternotomia 
poate fi necesară ulterior dacă 
nu sunt posibile intervenții val
vulare percutanate.4

 tratamentul este considerat 
cardiotoxic;
•	 diagnosticare corectă (car  
diotoxicitate de la tratamen
tul de cancer versus boală 
coronariană versus cardiomi
opatie de stres) – avem o serie 
frumoasă de cazuri în Revista 
Română de Cardiologie;
•	 tratamentul rapid şi încer
carea continuării tratamentu
lui iniţial cu cardioprotecţie;
•	 proceduri interventionale 
la bolnavii trombocitopenici;
•	 maximizarea tratamente
lor oncologice cu suport 
cardio vascular.

Dacă vi sar cere sa orga
nizați un departament 
de cardiooncologie 
întrun spital mai puțin 
familiarizat cu conceptul, 
care ar fi top 5 lucruri de 
care ați ține seama?

Profilul oncologic al cen
trului (ce tipuri de cancer sunt 
îngrijite? Colon, sân, plămân, 
prostată, cancere hematologi

ce etc); 
Familiarizare cu toxicită

ţile specifice ale cancerelor 
menţionate;

Identificarea cardiologilor 
cu pregătirea necesară care 
pot asigura îngrijirea bolnavi
lor (eco cardiografie, insufici
enţă cardiacă, pericardiocen
teză etc);

Formarea unui grup de in
teres cardiologi și oncologi;

Comunicare permanen
tă şi transparentă a echipei 
având în centru bolnavul şi 
prioritizând adecvat îngri
jirea oncologică sau cardio
vasculară bazat pe acuitatea 
problemei.

Ce alte specialităti sunt 
necesare la graniţa 
oncologiei pentru a 
asigura un prognostic bun 
pacientului remis din punct 
de vedere neoplazic?

MD Anderson are o întrea
gă divizie de medicină internă 
cu 200 de medici plus echipele 
de suport în toate subspeci

alitatile: Medicină internă şi 
Clinica de suspiciune de can
cer, Cardiologie (cu toate sub
specialităţile), Pneumologie 
(generală şi interventională), 
Nefrologie, Boli Infecţioase, 
Dermatologie, Reumatologie, 
Geriatrie, Psihiatrie etc.

CIFRE DE REŢINUT
•	 În SUA sa estimat 

diagnosticarea a 1.688.780 
cazuri noi de cancer în 2017 
şi 600.920 decese legate 
de această boală. 

•	 Numărul supravieţuitorilor 
cancerului este estimat 
să crească la aproape 19 
milioane în 2024.

•	 Aproximativ 39,6% dintre 
bărbaţi şi femei vor fi 
diagnosticaţi cu cancer 
la un moment dat în cursul 
vieţii.

•	 Centrul MD Anderson a 
tratat aproape 137.000 
pacienţi în 2017, dintre care 
44.000 cazuri noi.

•	 Centrul MD Andreson are 
peste 19.530 de angajaţi, 
1.743 de cadre universitare, 
circa 3.200 de voluntari.

(continuare din pag. 1)

Figura 3. Imaginea angiografică la care se observă stenoza 
semnificativă de trunchi comun al coronarei stângi

Figura 4. Imaginea angiografică poststentare TCIVA

CONCLUZII. Pacienţii care trec prin 
radioterapie toracică pentru neoplazii 
regionale la orice vârstă (inclusiv terapiile 
de vârstă pediatrică) trebuie urmăriţi 
cardiologic activ ulterior, inclusiv la distanţă 
(peste 10 ani). Motivul este că după 
radioterapie complicaţiile cardiovasculare 
sunt redutabile, pot fi silenţioase, putând  
beneficia de tratament cardiologic avansat 
ȋn cazul depistării la timp. În plus, ȋn 
majoritatea cazurilor, pacienţii au primit şi 
chimioterapie cu potenţial cardiotoxic, ceea 
ce completează necesitatea cunoaşterii 
problematicii cardiooncologice.
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Amiloidoza cardia
că este o cardiomi
opatie restrictivă 
(CMR) caracterizată 

de acumularea extracelulară 
a fragmentelor proteice îm
pachetate anormal. CMR se 
definește prin prezența fizio
logiei restrictive la pacienți cu 
volume diastolice si sistolice 
ventriculare normale sau redu
se ale unuia sau ambilor ventri
culi. Grosimea pereților ventri
culari este cel mai frecvent nor
mală in CMR; totuși, în CMR 
de etiologie infiltrativă sau de 
depozitare lizozomală există 
diferite grade de îngroșare a 
pereților ventriculari1. Etiolo
gia CMR este foarte heterogenă 
și cuprinde forme idiopatice, 
ereditare și dobândite de boli 
infiltrative și noninfiltrative 
ale miocardului, boli de depozi
tare și afecțiuni endomiocardi
ce (Tabelul 1)2. Fenotipul clinic 
în cardiomiopatiile de etiologii 
specifice poate prezenta o su
prapunere ȋntre cardiomiopa
tia hipertrofică (CMH) și CMR 
(ex. boala Fabry, boala Pompe), 
sau o transformare din CMR în 
CMD din cauza naturii progre
sive a bolii de fond (ex. hemo
cromatoza, amiloidoza).

Date generale
Amiloidozele sistemice se 

clasifică în funcțe de precurso
rii proteinelor depuse tisular 
și prezintă o importantă hete
rogenitate din punct de vedere 
al manifestărilor clinice, pro
gnosticului și al tratamentului, 
acestea depinzând, majoritar, 
de tipul de proteină implicată. 
Deși sunt descrise peste 27 de 
proteine cunoscute cu potențial 
de agregare ca amiloid3, definit 
histologic prin colorația cu roșu 
de Congo, majoritatea cauzelor 
de amiloidoză cardiacă sunt 
determinate de două proteine 
precursoare. 

Amiloidoza cardiacă poate 
reprezenta una dintre afectările 

din cadrul unei boli cu afectare 
multisistemică, așa cum este 
cazul amiloidozei AL (lightcha
in), unde proteinele ce formează 
amiloidul provin din lanțurile 
ușoare ale imunoglobulinelor 
prost împachetate, in contextul 
unei proliferări plasmocitare. 
Alte sisteme frecvent afectate 
în cadrul amiloidozei AL sunt 
cel renal (cel mai frecvent ma

nifestată ca sindrom nefrotic), 
țesuturile moi, tractul gastroin
testinal și sistemul nervos auto
nom4 (tabelul 2).

În mod diferit față de ami
loidoza AL, amiloidoza TTR 
(transtiretină) rezultă din acu
mularea unei proteine denumi
te transtiretină (cunoscută an
terior ca prealbumină), produ
să de ficat6. Amiloidoza cardia

că TTR este, apoi, împărțită în 2 
categorii, în funcție de secvența 
de aminoacizi a proteinei. Ami
loidoza TTR "forma sălbatică 
– wild type", cunoscută ca ami
loidoză "senilă" (TTRwt), deşi 
descrisă ca restrânsă la afecta
rea cardiacă, se poate manifes
ta și prin depunere de amiloid 
la nivelul țesuturilor, reflectată 
clinic prin sindrom de canal 

carpian bilateral, ruptură de 
tendon bicipital și stenoza spi
nala. În contrast, amiloidoza 
TTR ereditară sau mutantă, 
rezultată din mutații ale genei 
transtiretinei implică, deseori, 
sistemul nervos periferic și au
tonom și cordul. Boala prezintă 
un patern de transmitere au
tozomal dominant, cu un risc 
de transmitere de 50%7.

Alte cauze ale amiloidozei 
sistemice ce poate interesa 
cordul sunt mai rare, inclu
siv amiloidoza secundară (tip 
AA), produsă ca rezultat al 
afecțiunilor inflamatorii cro
nice sau amiloidoza asociată 
apolipoproteinemiei, acestea 
nefiind cauze frecvente ale 
afectării cardiace8.

Amiloidoza cardiacă con
duce la creșterea grosimii și 
rigidității pereților ventricu
lari, mărci ale cardiomiopa
tiei restrictive, iar infiltrarea 
pereților atriali cu amiloid 
duce la o incidență crescută a 
fibrilației atriale. Tot prin in
filtrarea atrială se produce și 
disociația electromecanică 
atrială, ceea ce crește riscurile 
de formare de trombi intraatri
ali, cu fenomene trombembo
lice, chiar și în ritm sinusal 9,10. 
În plus, în amiloidoza AL, ami
loidul se poate depune în inte
riorul sau în jurul arterelor din 
microcirculația coronariană, 
ceea ce conduce la angină sau 
chiar infarct.

Electrocardiografia
Un aspect clasic întâlnit 

în amiloidoza cardiacă este 
traseul ECG microvoltat, în 
neconcordanță cu hipertro
fia venticulară identificată la 
examenele imagistice11, iar as
pectul de pseudoinfarct poate 
apărea la până la jumătate din 
pacienții cu amiloidoză de tip 
AL12 (Fig. 1). În plus, tulburările 
de conducere de tipul blocurilor 
atrioventriculare se pot întâlni 
la aproximativ 22% din cazuri, 

Boli Noninfiltrative Boli
 Infiltrative

Boli de depozitare Afecțiuni 
endomiocardice

•	 Idiopatică
•	Ereditară 

(afecțiuni ale 
proteinelor sarco-
merice, miopatii 
miofibrilare, sin-
dromul Werner)

•	Scleroza Sistemică

•	Amiloidoza
- AL
- TTR-m
- TTR-wt
- Altele

•	Sarcoidoza
•	Hiperoxaluria ere-

ditara

•	Boala Fabry
•	Boala Danon
•	Boala Pompe
•	Boala Gaucher
•	Supraîncarcarea 

cu Fe
•	Hemocromatoza 

ereditară

•	Carcinoid
•	Fibroza endomio-

cardică (idiopatică, 
sdr. hipereozinofilic, 
medicamente)

•	Tumori metastatice
•	Chimioterapie
•	Radioterapie

Tabelul 1. Etiologia CMR (după 2)

Sistem Manifestări clinice Criterii de diagnostic

Renal Albuminurie – până la sindrom nefrotic
Proteinurie > 0,5g/24h
Biopsie renală

Hepatic Hepato(spleno)megalie

Marginea ficatului la > 4cm 
sub rebordul costal
Fosfataze alcaline serice 
peste 1,5 ori limita max.
Fibroscan
Biopsie

Tract 
gastrointestinal

Diaree
Constipație
Sațietate precoce
Scădere ponderală

Biopsie

Sistem nervos

Polineuropatie senzitivo-motorie 
ascendentă, simetrică
Disfuncție sistem nervos autonom – hipo-
tensiune arterială ortostatică, gastropareză, 
tulburări de micțiune, disfuncție erectilă

Examen neurologic
Monitorizare TA în clino și 
ortostatism
Biopsie de nerv sural

Pulmonar
Infiltrate alveolare difuze
Noduli și afectare traheobronșică
Revărsat pleural

Imagistică
Biopsie

Țesuturi moi

Macroglosie
Noduli subcutanați
Erupții
Sindrom de canal carpian bilateral
Ruptura tendoului bicipital
Pseudohipertrofie musculară
Depunere de amiloid în vase – 
claudicație
Limfadenopatie amiloiă

Examen fizic
Biopsie

Coagulopatii
Echimoze periorbitale
Diateză hemoragică

Nivele serice anormale ale 
factorilor coagularii
Nivele anormale ale 
factorului X

Tabelul 2. Afectarea multisistemică în amiloidoza AL. Modificat după 5.
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iar blocurile intraventriculare 
se pot observa deseori, fiind mai 
frecvente la pacienții cu ami
loidoză ATTR13 (Fig. 1). Totuși, 
criteriile electrocardiografice 
de hipertrofie ventriculară stân
gă se pot întâlni la 1015% din 
pacienții cu amiloidoză cardi
acă, adesea oglindind afecțiuni 
preexistente ale miocardului 
ventricular, cum sunt cordul 
hipertensiv sau valvulopatiile 
semnificative12.

Ecocardiografia
Ecocardiografia, explorarea 

standard pentru toți pacienții 
cu insuficiență cardiacă, este 
investigația imagistică ce ridi
că cel mai frecvent suspiciu
nea de amiloidoză cardiacă. 
Tradițional este descris un as
pect particular al miocardului, 
apreciat ca "granular, străluci
tor", considerat mult timp ca 
fiind diagnostic, însă odată cu 
dezvoltarea noilor tehnici ima
gistice, aceasta șia pierdut din 
sensibilitatea și specificitatea 
diagnosticului14. Clasic, amilo
idoza cardiacă este caracteri
zată de îngroșarea pereților VS 
concentrică sau asimetrică bi
ventriculară, in condițiile unor 
dimensiuni cavitare normale 
sau chiar la limita inferioară15 

(Fig. 2). Deoarece pacienții cu 
amiloidoză AL tind să devină 
simptomatici mai devreme, sa 
observat o grosime maximă a 
miocardului ventricular mai 
mare la momentul diagnosti
cului în rândul pacienților cu 
amiloidoză ATTR. 

Depunerea extracelulară 
de amiloid duce la creșterea 
grosimii miocardului ventri
cular, contribuind la creșterea 
rigidității acestuia și, deci, la 
disfuncție diastolică, disfuncția 
diastolică avansată, reprezen
tată de pseudonormalizarea 
sau aspectul restrictiv al pater
nului de umplere transmitral 
fiind întâlnită la majoritatea 
pacienților. Presiunile de um
plere crescute biventriculare 
împreună cu infiltrarea directă a 
peretelui atrial conduc la dilata
rea biatrială, velocitățile scăzu
te ale undei A sau chiar absența 
acesteia fiind frecvent întâlnite 
la pacienții cu cardiomiopatie 
restrictivă avansată, chiar și în 
ciuda menținerii ritmului sinu
sal. O valoare a velocității undei 
A sub 30 cm/s a fost asociată 
cu un risc crescut de a dezvolta 
trombi intracavitari la pacienții 
cu amiloidoză de tip AL fără 
tahiaritmii supraventriculare 
documentate9. Infiltrarea cu 
amiloid poate conduce, de ase
menea, la îngroșarea septului 
interatrial și a valvelor cardiace, 

cu diferite grade de regurgita
re16. Frecvent se pot asocia re
vărsate pericardice în cantitate 
mică, dar revărsatele mari și 
tamponada cardiacă sunt, mai 
degrabă, excepții17.

Spre deosebire de funcția 
diastolică a ventriculului stâng, 
afectată încă din stadiile inci

piente ale bolii, funcția sisto
lică globală, evaluată pe baza 
fracției de ejecție (FE) este, de 
obicei, conservată până ȋn sta
diile avansate ale bolii. Totuși, 
afectarea deformării miocardi
ce, pusă în evidență prin calcu
larea deformării (strain) longi
tudinale globale (global longi-

tudinal strain, GLS) poate fi ob
servată încă din stadiile incipi
ente, afectare ce are un aspect 
particular de "cruțare apicală", 
cu disfuncție longitudinală se
veră la nivelul segmentelor ba
zale și conservarea acesteia la 
nivelul segmentelor apicale18. 
Recent a fost descrisă disocie

rea semnificativă dintre funcția 
sistolică globală conservată, 
exprimată ca FE a ventriculului 
stâng și reducerea GLS, expri
mată ca raportul FE/GLS ca o 
metodă sensibilă și reproduc
tibilă de a diferenția amiloido
za cardiacă de alte forme de 
hipertrofie ventriculară19. De 
asemenea, GLS poate fi folosit 
ca un predictor al supraviețuirii 
la pacienții cu amiloidoză de 
tip AL, oferind informații supli
mentare celor aduse de clinică 
și de biomarkeri20.

Rezonanța 
magnetică cardiacă

Depunerea miocardică a 
fibrilelor de amiloid crește vo
lumul extracelular și conduce 
la acumularea substanței de 
contrast pe bază de gadoliniu21, 
din acest motiv, identificarea 
contrastului tardiv (late gado-
linium enhancement  LGE) la 
examenul RM cardiacă fiind 
extrem de utilă în diagnosti
cul amiloidozei cardiace. RM 
cardiacă este utilă ca metodă 
de screening pentru identifica
rea pacienților cu amiloidoză 
cardiacă, având o sensibilitate 
și o valoare predictivă negati
vă de 100% și o specificitate și 
valoare predictivă pozitivă de 
aproximativ 80% pentru dia
gnosticul amiloidozei în cadrul 
pacienților cu mielom multi
plu22. Mai mult, RM cardiacă 
aduce și informații prognostice 
la acest grup de pacienți23.

Fig 2. Evaluare ecocardiografică transtoracică (ETT) a pacienților cu amiloidoză cardiacă. A. 
ETT, secțiune parasternală ax lung în diastola la un pacient cu amiloidoză de tip AL – VS de 
dimensiuni cavitare la limita inferioară a normalului cu îngroșarea importantă, concentrică (18 
mm) și aspect granular al miocardului ventricular, revărsat pericardic circumferențial în cantitate 
mică și valve cardiace îngroșate. B. ETT, secțiune parasternală ax scurt în diastolă la o pacientă cu 
amiloidoză de tip AL  VS de dimensiuni cavitare la limita inferioară a normalului cu îngroșarea 
severa, concentrică a pereților VS (24 mm), precum și a mușchilor papilari și aspect granular al 
miocardului ventricular, revărsat pericardic circumferential în cantitate mica și pleural stâng în cantitate mare; C. ETT secțiune apicală 4 camere 
în sistolă la o pacientă cu amiloidoză de tip TTR – VS de dimensiuni normale cu ingroșarea concentrică important a pereților VS (16 mm) și aspect 
granular al miocardului ventricular, dilatare biatrială, îngroșarea SIA, revărsat pericardic circumferential în cantitate mica. D. ETT secțune apicală 4 
camere, evaluare Doppler Pulsat cu eșantionul poziționat la vârful cuspelor mitrale – Pattern de umplere transmitral cu aspect restrictiv, E/A= 3,6. 
E. ETT secțiune subcostală 4 camere – zoom la nivelul peretelui liber al VD ce măsoară 7 mm (ingroșat), revărsat pericardic în cantitate mica. F. 
Automated function imaging (AFI) derivat din imagistica de tip speckletracking ce arată scăderea severă a strainului longitudinal global cu aspectul 
tipic de cruţare apicală (GLS= 8,8%).

Fig. 1. Evaluare electrocardiografica a 2 pacienți cu amiloidoză cardiacă AL (A), respectiv TTR (B). A. RS, AV 
75/min, AQRS 15 grade, traseu microvoltat difuz, aspect de pseudoinfarct anteroseptal (QS V1V2) și inferior 
(unde Q DII, DIII, aVF), unde T negative V4V6, DI, aVL; B. RS, 70/min, AQRS 75 grade, traseu microvoltat 
difuz, aspect de pseudoinfarct inferior (QS in DII, DIII, aVF), bloc trifascicular (BAV gradul I – PR 260 ms, BRD 
major, HBAS), unde T negative V1V2.
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CAPTAREA TARDIVĂ  
DE GADOLINIU

Gadoliniul este prin exce
lență un agent extracelular, 
ceea ce înseamnă că este cap
tat cu predilecție in țesuturile 
cu un volum extracelular mare. 
În amiloidoza cardiacă fracția 
volumului extracelular crește 
deseori din cauza depozitării in
tramiocardice de amiloid. Ami
loidoza cardiacă prezinta un 
aspect patognomonic al LGE,  
respectiv distribuția subendo
cardică difuză, ce nu respectă 
un teritoriu coronarian; totuși 
au fost descrise și alte modele 
– prize pătate, difuze sau trans
murale24. Transmuralitatea LGE 
a fost asociată cu un prognostic 
mai prost decât alte paternuri 
de distribuție25.

Deși o tehnică foarte uti
lă, imagistica LGE clasică este 
foarte dependentă de operator 
și, respectiv, de achiziția corectă 
a imaginilor. De altfel, AC este 
recunoscută ca fiind una dintre 
cele mai dificile patologii pentru 
imagistica LGE. Tehnica numită 
"phase-sensitive inversion reco-
very" (PSIR) permite eludarea 
subiectivismului operatorului 
și poate astfel preveni apariția 
erorilor ce pot masca amilo
idoza cardiacă25 (Fig 3), fiind de 
altfel tehnica recomandată pen
tru imagistica LGE în AC.

HĂRȚILE T1

Hărțile T1 (T1 mapping) per
mit cuantificarea relaxivității 
protonilor de la nivelul mio
cardului și sunt utile pentru 
caracterizarea suplimentară a 
țesuturilor. Modificarea timpi

lor T1 a fost descrisă inițial în 
organe precum ficatul și splina 
pacienților cu amiloidoză sis
temică, fiind, ulterior, identifi
cată și la nivelul miocardului. 
Infiltrarea miocardului cu ami
loid și apariția fibrozei conduc 
la creșterea valorilor timpilor 
de relaxare T1 nativi26 (Fig. 4), 
această tehnică fiind utilă înde
osebi la pacienții cu afectare re
nală semnificativă, atunci când 
administrarea de Gadoliniu nu 
este recomandată.

Întrun studiu publicat în 
anul 2013 de către Karamit
sos și colaboratorii, creșterea 
timpilor T1 a fost identificată 
la pacienții cu amiloidoză AL, 
atât în rândul celor cu afectare 
cardiacă certă, cât și în rândul 
celor fără afectare sau cu afec
tare cardiacă incertă26. Această 
descoperire poate sugera faptul 
că hărțile T1 pot fi mai sensi
bile decât alte metode pentru 
diagnosticul amiloidozei. De 
asemenea, valorile timpilor T1 
au fost semnificativ mai mari în 
rândul pacienților cu amiloido
ză AL si afectare cardiacă certă, 
în comparație cu cei suferind 
de stenoză aortică strânsă ce a 
condus la hipertrofia VS26, ceea 
ce sugerează că hărțile T1 pot 
fi un instrument mai specific 
decât alte metode imagistice 
pentru diferențierea amiloido
zei cardiace de alte forme de hi
pertrofie VS.

Date mai recente susțin că 
măsurarea timpilor T1 nativi 
permit diagnosticul amiloido
zei cardiace fără a fi nevoie de 
administrarea de Gadoliniu la 
o proporție mare de pacienți 
cu suspiciune de amiloidoză 
sistemică. Autorii propun ca al

goritm de diagnostic măsurarea 
timpilor T1 nativi și concluzio
narea unui diagnostic pe baza 
valorilor acestuia – o valoare a 
T1> 1164 ms este diagnostică 
pentru amiloidoza cardiacă, iar 
o valoare a T1< 1036 ms exclude, 
practic, acest diagnostic (valori 
pentru dispozitive de 1.5 tesla). 
La valori ale T1 nativ cuprinse 
între 1036 și 1164 se poate lua în 
considerare administrarea con
trastului pe bază de Gadoliniu7.

O valoare a T1 nativ mai 
mare de 1044 ms la 1.5 tesla a 
fost asociată cu un prognostic 
mai prost în cazul pacienților 
cu amiloidoză AL27, în timp ce, 
in amiloidoza TTR a fost stabilit 
un cutoff similar, mai mare de 
1077 ms28. 

FRACȚIA 
VOLUMULUI 
EXTRACELULAR

Cu ajutorul hărților T1 native 
si postcontrast se poate calcula 
fracția volumului extracelular 
miocardic (ECV), aceasta pu
tând fi folosită ca un parametru 
surogat pentru a cuantifica în
cărcătura amiloidotică a miocar

dului. Măsurarea cu acuratețe a 
ECV necesită o valoare a hema
tocritului (HCT) determinată 
la momentul examinării și poa
te fi estimată folosind ecuația: 
ECV=(1−HCT)×(ΔT1miocard/
ΔT1sânge)29. Întrun studiu pu
blicat de Banypersad și cola
boratorii în anul 2013, autorii 
au demonstrat o valoare a ECV 
mai mare la pacienții fără afec
tare vs. cei cu afectare probabilă 
vs. cei cu afectare certă a mio
cardului in cadrul amiloidozei 
sistemice. ECV se corelează, de 
asemenea, cu parametri ecocar
diografici printre care masa, gro
simea pereților, volumele VS și 
aria telesistolică a atriului stâng. 
Mai mult decât atât, ECV prezin
tă o bună corelație cu nivelurile 
serice ale NTproBNP și ale tro
poninelor înalt sensibile care re
prezintă predictori puternici ai 
supraviețuirii în amiloidoza car
diacă. În plus, ECV se corelează 
cu microvoltajul complexului 
QRS și toleranța proastă la efort 
obiectivată prin testul de mers 
de 6 minute29. O valoare a ECV 
mai mare de 45% sa dovedit a se 
asocia cu un prognostic prost la 
pacienții cu amiloidoză cardiacă 
de tip AL27.

Poate cea mai utilă aplicație 
a determinării ECV, este iden
tificarea unei valori crescute 
a ECV chiar și la pacienții fără 
hipertrofie la examenul eco
cardiografic, precum și la aceia 
la care LGE nu este sugestivă 
pentru amiloidoza cardiacă29. 
Aceasta ne sugerează că ECV ar 
putea fi un test foarte sensibil în 
identificarea precoce a AC. 

Scintigrafia cu 
radionuclizi

Izotopii pe bază de radicali 
fosfați și aviditate osoasă au, 
de asemenea, o aviditate înal
tă pentru depozitele de amilo
id de tip ATTR. În acest sens, 
în anul 2016 a fost publicat 
un consens internațional care 
confirmă utilitatea folosirii tra
sorilor radioactivi cu aviditate 
osoasă pentru identificarea 
precisă a amiloidozei cardiace 
ATTR și a diferențierii acesteia 
de amiloidoza AL sau de alte 
cauze de hipertrofie ventricu
lară30. Așa cum este descris în 
acest document, o scintigrafie 
ce nu arată captarea trasorului 
sau captarea slabă a acestuia 
însoțită de nivele crescute ale 
plasmocitelor medulare sau 
ale lanțurilor ușoare serice și 
urinare este sugestivă pentru 
amiloidoza de tip AL, dar nece
sită confirmarea depozitelor de 
amiloid prin biopsie, în timp ce 
o examinare ce arată captarea 
anormală a trasorului la nivel 
miocardic însoțită de nivele 
normale ale plasmocitelor me
dulare are o specificitate și o 
valoare predictivă pozitivă pen
tru diagnosticul amiloidozei 
ATTR de 100%30 și nu necesită 
dovedirea depozitelor de ami
loid prin biopsie (Fig. 5).

În cadrul evaluării se pot 
efectua achiziții monoplan ce 
permit identificarea captării de 
trasor radioactiv și aprecierea 
vizuală a scorului Perugini (1 
– captare slaba, de intensitate 
subcostală, 2 – captare sem
nificativă, de intensitate egală 
cu cea a coastelor, 3 – captare 
importantă, de intensitate su
pracostală)31. De asemenea, pe 
lângă aprecierea vizuală a sco
rului Perugini se poate efectua 
raportul intre valorile măsurate 
plasând câte o regiune de inte
res la nivelul cordului (H) și la 
nivel contralateral (C). O valoa
re a scorului Perugini mai mare 
sau egală cu 2 și/sau o valoare a 
H/C mai mare sau egală cu 1.5 
sunt diagnostice pentru ami
loidoza cardiacă de tip ATTR30. 

Fig. 4. Hărți T1 native la 2 pacienți cu amiloidoză cardiacă pe baza cărora se pot calcula timpii T1 de relaxare 
miocardică (1262 ms A, respectiv, 1200 ms B), cu posibilitatea ulterioară a calculării fracției volumului 
extracelular după administrarea de contrast și achiziția hărților T1 postcontrast (ECV 76%  A, respectiv, ECV 
51%  B).

Fig. 3. Imagini in secvență de 
captare tardivă de Gadoliniu (Late 
Gadolinium Enhancement, LGE) 
in sectiuni de ax scurt, respectiv 
ax lung 4 camere la o pacientă 
cu amiloidoză TTR (A, B)  si la un 
pacient sănătos (C, D). In cazul 
pacientei cu amiloidoză, se 
observă aspectul patognomonic 
de  priză difuză de contrast 
transmurală, ce nu respectă 
un teritoriu coronarian, foarte 
evidentă la nivelul segmentelor 
bazale, cu relativă cruțare apicală 
(săgeți galbene); de remarcat ca 
sângele apare negru. In opoziție, 
in cazul pacientului sănătos, se 
observă miocard negru omogen, 
fără prize de contrast, si sânge alb. 
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Achiziția de imagini in plan 
axial folosind o tehnică hibridă 
SPECT/CT nu este recoman
dată de rutină, fiind rezervată 
cazurilor în care nu se poate 
stabili cu exactitate un scor 
Perugini vizual sau în cazurile 
în care există suspiciunea unei 
acumulări de trasor radioactiv 
în spatele sternului31.

Cei mai folosiți trasori sunt 
izotopii pe baza de Tc ce conțin 
grupări fosfat (99mTcDPD, 
99mTcPYP și 99mTcHMDP), cu 
o bună sensibilitate și specifi
citate în identificarea nonin
vazivă a pacienților cu amilo
idoză cardiacă de tip TTR. În 
ciuda similarității structurale 
cu ceilalți izotopi, 99mTcMDP 
prezintă o sensibilitate mai 
slabă în identificarea depozi
telor de amiloid de tip TTR, 
utilizarea lui de rutină nefiind 
recomandată30.

Examenul 
anatomopatologic

Biopsia tisulară rămâne 
standardul de aur ȋn diagnos
ticul amiolodozei, în ciuda 
progresului tehnicilor imagis
tice noninvazive. Din moment 
ce tratamentul diferitelor for
me de amiloidoză presupune 
diferiți agenți terapeutici și 
poate fi asociat cu o toxicitate 
semnificativă este imperativ 
ca diagnosticul să cuprindă 
colorația cu roșu de Congo (Fig. 
6) sau alt colorant amiloid spe
cific și identificarea certă a pro
teinei precursoare, combinată 
cu evaluarea ȋn lumină bire
fringentă. Gamapatiile mono
clonale sunt relativ frecvente la 
pacienții cu amiloidoză ATTR, 
fiind prezente până la 10% din 
aceștia32, deci cele 2 forme pot 
fi confundate dacă nu este ur
mat un algoritm diagnostic 
riguros.

Aspiratul din țesutul celular 
subcutanat abdominal poate fi 
realizat în condiții de siguranță 
chiar și în ambulator, iar în 
mâinile unui anatomopatolog 
experimentat colorația cu roșu 
de Congo combinată obligato
riu cu studiul birefringenţei ȋn 
lumină polarizată poate pre
zenta o sensibilitate de până 
la 90% pentru diagnosticul 
amilodozei AL33. Totuși, aspi
ratul din grăsimea abodminală 
prezintă o sensibilitate de 45% 
pentru diagnosticul amiloido
zei de tip ATTRm și de doar 
15% pentru cel al amiloidozei 
de tip ATTRwt34. Chiar dacă nu 
este întotdeauna necesară bi
opsia de țesut miocardic, iden
tificarea proteinei precursoare 
prin biopsie tisulară in cazul 

amiloidozei de tip AL este im
perativă, aceasta stabilind di
agnosticul, afectarea cardiacă 
fiind identificată prin tehnici 
imagistice. 

Biopsia endomiocardică tre
buie realizată la pacienții cu 
proliferare plasmocitară și re
zultate incerte la examenele de 
imagistică sau la cei la care ami
loidoza AL trebuie diferențiată 
de cea ATTR în contextul gama
patiilor monoclonale. Proteine
le precursoare pot fi identifica
te, în funcție de expertiza cen
trului, prin imunohistochimie, 
microscopie electronica sau 
spectrometrie de masa5.

Prognosticul 
pacienților cu 
amiloidoză cardiacă

Amiloidoza de tip AL
Prognosticul pacienților 

cu amiloidoză AL a cunoscut 
o îmbunătățire impresionan
tă dea lungul vremii, cu o 
supraviețuire la 4 ani de 90% 
a pacienților tratați cu suc
ces prin transplant de celule 
stem35. Mediana supraviețuirii 
pacienților cu amiloidoză car
diacă tratați cu succes poate 
depăși 10 ani36, Mayo Biomar
ker Stage fiind un scor de risc 
ce folosește valorile înaintea 
inițierii terapiei ale troponinei 
T serice (cTnT) și ale fragmen
tului Nterminal al peptidului 
natriuretic de tip cerebral (NT
proBNP) pentru stratificarea 
pacienților. Astfel, folosind va
lori prag ale cTnT< 0,035 ng/mL 
și ale NTproBNP< 332 pg/mL 
pacienții pot fi încadrați într
unul din cele 3 stadii: I dacă 
ambii biomarkeri sunt negativi, 
II daca doar unul este pozitiv și 
III daca ambii sunt pozitivi. Me
dianele supraviețuirii descrise 
au fost de 26,4 luni, 10,5 luni și, 
respectiv, 3,5 luni37.

Amiloidoza TTR
Evoluția clinică a amiloido

zei de tip TTR variază semni
ficativ în funcție de tipul fibri
lelor de transtiretină implicate 
(wild type vs mutantă), cât și 
în funcție de mutațiile speci
fice și vârsta debutului bolii în 
cadrul ATTR familiale6. În ge
neral, amiloidoza cardiacă de 
tip TTR netratată are o evoluție 
lent progresivă, prezentând un 
prognostic mai bun decât al ce
lei de tip AL. Această afirmație 
este valabilă cu atât mai mult 
în cadrul ATTRwt în care me
diana supraviețuirii în absența 
tratamentului variază intre 3 și 
3.5 ani38,39. 

Dintre mutațiile în genele 
TTR ce pot evolua cu apariția 
amiloidozei cardiace, Val122Ile 
(înlocuirea aminoacidului vali
nă cu izoleucină  în poziția 122) 
este cea mai frecventă mutație 
identificată în Statele unite ale 
Americii, fiind frecvent întâl
nită în populația afroameri
cană. Supraviețuirea la 4 ani 
în absența tratamentului este 
de 16% în principal din cauza 
diagnosticarii tardive, această 
mutație prezentând un fenotip 
cu afectare predominant cardi
acă40. În contrast cu preceden
ta, Thr60Ala (înlocuirea amino
acidului treonină cu alinină în 
poziția 60) prezintă un fenotip 
mixt, cardiac și neurologic și o 
supraviețuire la 4 ani de 40%40. 
Val30Met (înlocuirea aminoa
cidului valină cu metionină în 
poziția 30) este cea mai întâlită 
mutație la nivel Mondial, fiind 
frecvent asociată cu un fenotip 
clinic cu afectare neurologică, 
amiloidoza cardiacă fiind rară 
la acești pacienți, având cea 
mai bună supraviețuire la 4 ani 
– 79%40.

În anul 2012 echipa condu
să de prof. dr. Daniel Coriu a 
descris o nouă formă de amilo
idoză familială de tip TTR, aso
ciată cu mutația Glu54Gln la 2 
pacienți români neînrudiți, ca
racterizând un fenotip mixt – 

cu afectare cardiacă și neuro
logică importantă41. Ulterior a 
fost identificată o aglomerare 
a cazurilor în zona de nord a 
țării, cu precădere în partea de 
nordest a județului Suceava, în 
jurul localității Todirești. Până 
în prezent au fost diagnosticaţi 
14 pacienți cu ATTRm cau
zată de această mutație, cu o 
vârstă medie de aprox. 46 de 
ani la diagnostic, asociind un 
istoric familial bogat de afecta
re cardiac și neurologică și un 
istoric personal bogat și de lun
gă durată de neuropatie senzi
tivomotorie axonală însoțită 
de disfuncție autonomă și 
insuficiență cardiacă prin car
diomiopatie restrictivă42. Da
torită diagnosticării lor au mai 
fost găsiţi şi 10 carrieri, rude 
de gradul I la care boala nu sa 
dezvoltat ȋncă şi care vor putea 
beneficia de tratament precoce 
ţintit.

În ultima vreme se vorbește 
tot mai mult despre asociere 
dintre stenoza aortica și AT
TRwt la pacienții vârstnici. 
În acest sens au fost publicate 
2 studii importante – primul, 
al lui Treibel care a studiat 
112 pacienți cu stenoză aor
tică strânsă degenerativă cu 
indicație de înlocuire valvulară 
chirurgicală, realizând examen 
prin rezonanță magnetică car
diacă, scintigrafie și biopsie 
cardiacă pentru a confirma 
diagnosticul, identificând, ast
fel, 6 pacienți (5,3%), având 
un prognostic mai prost și o 
mortalitate de 7,5% (8/106)47. 
Ulterior, Castano și colabora
torii au publicat ă anul 2017 
un studiu în care au efectuat 
scintigrafie la 151 de pacienți 
cu stenoză aortică strânsă și 
indicație de înlocuire valvulară 
aortică percutană, identificând 
captare miocardică a trasoru
lui sugestivă pentru ATTR la 
16% dintre aceștia, prezentând 
un fenotip de stenoză aortică 

strânsă lowflow lowgradient 
cu disfuncție sistolică ușoară 
de ventricul stâng48. Spectrul 
manifestărilor clinice în ATTR
wt este extrem de heterogen și 
poate diferi de fenotipul cla
sic: femeile pot prezenta boala 
întro proporție semnificativă, 
atât hipertrofia asimetrică a 
VS, cât și disfuncția sistolică nu 
sunt întâmplări rare și doar o 
minoritate prezintă complexe 
QRS microvoltate. Clinicienii 
ar trebui, deci, să fie conștienți 
de spectrul clinic larg al AT
TRwt, pentru a putea identi
fica corect în populația sufe
rind de insuficiență cardiacă 
cu FEVS conservată o entitate 
pentru care sunt, în prezent, în 
studiu mai multe tratamente 
etiologice49.

Tratamentul 
amiloidozei cardiace

Tratamentul medicamen
tos al insuficienței cardiace 
din amiloidoza cardiacă are 
scopul de a reduce simptomele 
congestive provocate de car
diomiopatia infiltrativă. Spre 
deosebire de alte intervenții 
terapeutice în insuficiența car
diacă, nu există studii clinice 
mari randomizate pe care să 
ne bazăm opțiunile terapeuti
ce, recomandările fiind făcute 
pe date din studii mici sau din 
experiența personală. 

Diureticele reprezintă pri
ma sursă de tratament și, dese
ori, se folosește combinația 
unui diuretic de ansă cu un 
diuretic antialdosteronic. Hi
potensiunea ortostatică este 
frecvent întâlnită în amiloido
za AL și este produsă de afecta
rea sistemului nervos autonom 
sau de toxicitatea agenților 
chimioterapeutici, putând li
mita sever terapia diuretică. 
Pentru suportul vasopresor și 
al diurezei se pot folosi vaso
constrictoare periferice de ti

Fig. 5. Evaluare prin scintigrafie cu 99mTcHMDP a unui pacient cu amiloidoză cardiacă de tip AL (A) și a unui pacient cu amiloidoză cardiacă de tip 
TTR.  A – fără captare miocardică sugestivă pentru amiloidoza de tip ATTR (Scor Perugini 1). B – captare importantă a trasorului radioactiv la nivelul 
miocardului (Scor Perugini 3, Raport H/C= 3,2) sugestivă pentru amiloidoza cardiacă de tip ATTR.

A B
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Suspiciune clinică înaltă de amiloidoză cardiacă 

Manifestări clinice: 
Insuficiență cardiacă 
Macroglosie 
Canal carpian bilateral 
Echimoze periorbitale 
Disfuncție autonomă 

ECG: 
Infarct sechelar 
Traseu microvoltat 
Tulburări de 
conducere 
Fibrilație atrială 
 

Ecocardiografie: 
Îngroșarea pereților VS 
(simetrică/asimetrică) 
Disfuncție diastolică 
avansată (gr. 2 și 3) 
Disfuncție longitudinală 
VS cu cruțare apicală 
 

RM Cardiacă: 
LGE cu distribuție 
difuză 
Valori crescute ale 
timpilor T1 și ECV 
Dificultatea suprimării 
semnalului miocardului 
 

Evaluarea AL: 
Electroforeză proteine 
serice cu imunofixare 
lanțuri ușoare K și λ 

- Serice 
- Urinare 

Evaluarea ATTR: 
Scintigrafie cu izotopi 
cu aviditate osoasă 
 

Teste necesare tuturor pacienților 

Amiloidoză TTR 
Dignosticul poate fi 
pus în absența biopsiei 
dacă scintigrafia este 
pozitivă, iar evaluarea 
pentru AL negativă 

Biopsie tisulară: 
Țesut adipos 
subcutanat 
Biopsie 
endomiocardică 
RM Cardiacă 

Amiloidoză AL 
foarte probabilă 
Necesită confirmarea 
bioptică a depozitelor 
de amiloid 

1. Amiloidoză 
cardiacă 
infirmată 
2. Etiologii rare 
3. Necesită RM 
Cardiacă 

AL- 
ATTR+ 

AL+ 
ATTR+ 

AL- 
ATTR- 

AL+ 
ATTR- 

Biopsie grasime 
SC pozitivă în: 
- 45% ATTR-m 
- 15% ATTR-wt 

Biopsie grăsime SC 
pozitivă în 84% AL 

Secvențierea 
genei TTR 

ATTR 
wt 

 

ATTR 
m 

 

Fig 7. Algoritm de diagnostic al amiloidozei cardiace și 
pentru diagnosticul diferențial între amilodoza AL și cea de 
tip TTR, cu sub tipurile TTRm și TTRwt, modificat după 5.

pul midodrinei. Tratamentul 
standard al cardiomiopatiilor 
cu betablocante și inhibitori ai 
sistemului renină angiotensină 
aldosteron conduce, deseori, la 
hipotensiune și fatigabilitate, 
limitând semnificativ utilizarea 
lor la acești pacienți. Apariția 
hipotensiunii semnificative și a 
fatigabilității importante după 
inițierea terapiei cu betablo
cante, chiar și la doze mici, ar 
trebui sa atragă atenția asupra 
diagnosticului de amiloidoză. 
Acești pacienți depind în mare 
măsură de frecvența cardia
că și de contractilitate pentru 
a îșî menține debitul cardiac, 
iar blocarea receptorilor beta
adrenergici interferă cu aceste 
mecanisme. Așadar, betablo
cantele pot fi tolerate la doze 
mici de către unii pacienți, dar 
trebuie folosite cu prudență, 
mai ales pentru controlul 
frecvenței tahiaritmiilor supra
ventriculare. Tolerarea unor 
doze mari de betablocante 
poate sugera alt diagnostic sau 
o afectare ușoară. 

Tahiaritmiile atriale sunt 
frecvent întâlnite în amiloidoza 
cardiacă, iar controlul frecvenței 
acestora poate reprezenta, 
deseori, o provocare. Pe lângă 
betablocante, blocantele cana
lelor de calciu sunt, în general, 
prost tolerate. Aceste medica
mente complexează cu fibrilele 
de amiloid și pot conduce la o 

toxicitate crescută, accentuând 
simptomele de insuficiență car
diacă43. Opțiunile pentru con
trolul farmacologic al ritmului 
sunt limitate, amiodarona fiind 
cel mai frecvent administrată 
și relativ bine tolerată. Se poate 
practica ablația transcateter în 
caz de flutter atrial, dar rata de 
recurență este crescută în cazul 
fibrilației atrale44, iar riscul cres
cut de evenimente tromboem
bolice impune continuarea tera
piei anticoagulante. La momen
tul actual nu există în literatură 
ghiduri care să ofere o indicație 
clară pentru implantarea de de
fibrilatoare în cazul amiloidozei 
AL, iar rata implantării defibri
latoarelor cu indicație corectă și 
a aplicării de tratamente adec
vate de către acestea rămâne 
crescută la acești pacienți45. 
Totuși, mortalitatea generală 
rămâne ridicată postimplant, 
majoritatea pacienților suferind 
activitate electrică fără puls ca 
eveniment declanșator al dece
sului46. Așadar, defibrilatoarele 
implantabile nu se asociază cu 
un beneficiu semnificativ asupra 
mortalității, iar utilizarea lor de 
rutină nu este indicată. Ele se re
comandă doar pentru prevenție 
secundară, la pacienții care au 
suferit un stop cardiorespira
tor resuscitat prin tahicardie/
fibrilație ventriculară35.

Terapia specifică se realizea
ză în funcție de tipul de amiloid 
implicat în centre de specialita
te și cuprinde terapia clasică a 
mielomului multiplu cu sche
me de chimioterapie ce cuprind 
ciclofosfamidă, dexametazonă, 
bortezomib și melfalan, împre
ună cu transplantul de celule 
stem hematopoetice, având ca 
țintă remisiunea hematologică 
completă în cadrul amiloidozei 
de tip AL și transplantul hepa
tic, stabilizatorii TTR (Tafami
dis), suprimarea sintezei TTR 
și alte terapii aflate în studiu 
la momentul actual în cadrul 
amiloidozei de tip TTR.

Fig. 6. Examen histopatologic al splinei la un 
pacient cu amiloidoză sistemică. (A) – În colorația 
standard hematoxilinăeozină se poate observa 
arhitectura histologică profund remaniată prin 
prezența de depozite de material hialin cu 
dispoziție geografică, infiltrând atât pulpa albă, 
cât și pulpa roșie a splinei. Colorație amiloid
specifică cu Roșu de Congo (B) și examen în lumină 
polarizată (C) ce evidențiază birefringență verde 
în lumina polarizată a depozitelor hialine, indicând 
natura amiloidă a acestora. Colecția personală Dr. 
Simona Barbu.

ÎN LOC DE 
CONCLUZII. 
Amiloidoza 
cardiacă reprezintă 
o cardiomiopatie 
restrictivă deter
minată de acu mu
larea de ami loid la 
nivelul miocardului, 
algo ritmul de 
diagnostic al 
acesteia fiind 
prezentat, pe scurt, 
în figura 7.

A

B

C
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CALCIFICAREA CAZEOASĂ A INELULUI MITRAL (CCIM) ESTE O VARIANTĂ RARĂ DE 
CALCIFICARE MITRALĂ. AVÂND ÎN VEDERE CĂ CCIM ESTE O AFECȚIUNE MAI PUȚIN 
FRECVENTĂ, EXISTĂ POSIBILITATEA CA MAJORITATEA CLINICIENILOR SAU RADIOLOGILOR 
SĂ NU FIE  FAMILIARIZAȚI CU ACEASTĂ PATOLOGIE INCIDENTALĂ. IMPORTANȚA 
DIAGNOSTICĂRII CORECTE A CCIM SE EXTINDE DINCOLO DE POSIBILELE SALE 
COMPLICAȚII. ÎN TRECUT AU FOST RAPORTATE CAZURI DE INTERPRETĂRI DIAGNOSTICE 
GREȘITE CA ABCESE PERIANULARE, VEGETAȚII SAU TUMORI CARDIACE, ATITUDINE CARE 
A CONDUS LA INTERVENȚII CHIRURGICALE INUTILE. MENȚIONĂM CA ÎN MAJORITATEA 
CAZURILOR, MANAGEMENTUL CONSERVATOR ESTE SUFICIENT. 

Caz  
clinic

Vă prezentăm cazul 
unei paciente în 
vârstă de 72 de ani, 
adresată în clinica 

noastră pentru reevaluare cardi-
ologică în contextul descoperirii 
la bilanțul de extensie tumorală 
(computer tomograf toracic cu 
substanță de contrast și PET-CT) 
a unei calcificări grosiere intra-
cardiace atașată valvei mitrale. 
Pacienta PM este nefumătoare, 
cu antecedente personale onco-
logie (carcinom neuroendocrin 
pulmonar în tratament cu San-
dostatin, cu istoric de melanom 
malign al regiunii temporale 
drepte operat și vindecat), cu-
noscută cu incidentalom adre-
nal drept neevolutiv și nesecre-
tant, gușă nodulară netoxică, 
boală aterosclerotică generali-
zată cu arteriopatie obliterantă 
de membre inferioare și stenoză 
de arteră renală dreaptă la limi-
ta semnificației hemodinamice, 
asociind factori de risc cardio-
vascular (diabet zaharat tip II 
multicomplicat, hipertensiune 
arterială, dislipidemie). Terapia 
medicamentoasă la internare 
cuprinde Olmesartan, Amlodi-
pină, Pioglitazonă, Indapamidă, 
Aspenter, Atorvastatină.

Menționăm că la momentul 
evaluării, pacienta era asimpto-
matică din punct de vedere car-
diovascular. Examenul obiectiv 
dezvăluie o stare generală bună, 
apirexie, absența fenomenelor 
de insuficiență respiratorie sau 
cardiacă, zgomote cardiace rit-
mice cu suflu diastolic la nive-
lul focarului mitral, TA 130/80 
mmHg, AV = 60 bpm. SpO2 = 
95% în aerul atmosferic. 

Traseul ECG înscrie un ritm 
sinusal, AV = 60 bpm, ax QRS la 
30 grade, fără modificari ST-T. 

Investigațiile de laborator 
pun în evidență o funcție renală 
normală (uree = 32 mg/dl, crea-
tinina 0,70 mg/dl), calciu și fosfat 
seric în limite normale, fără sin-
drom inflamator. Hemoculturile 
au fost negative. Hemoleucogra-
mă și biochimie normale, inclu-
zând D-dimeri, teste hepatice. 

Radiografia toracică nu 
pune în evidență leziuni pulmo-
nare pleuro-parenchimatoase, 
dar descrie calcificări la nivelul 
siluetei cardiace. 

Ecocardiografia descrie 
un VS nedilatat, hipertrofiat cu 
funcție globală si segmentară 
normală ( fig. 5-7). Boală mitra-
lă cu regurgitare moderată și 
stenoză medie prin formațiune 
ovalară, calcificată, hiperecoge-
nă, neomogenă situată la nivelul 
cuspei mitrale posterioare cu 
dimensiuni de 23/27 mm. Fără 
HTP.

 
Pentru o mai bună vizuali-

zare a miocardului, am efectuat 
o ecografie transesofagiană ce 
pune în evidență un inel mitral 
masiv calcificat ce antrenea-
ză o stenoză mitrală moderată. 
Notăm de asemenea o regurgi-
tare mitrală moderată secun-
dar modificărilor degenerative 
masive. Fără alte valvulopatii cu 
semnificație hemodinamică. 

Prin analizarea atentă a aces-
tui dosar medical am căutat să 
identificăm etiologia care stă la 
baza calcificării miocardice în 
cazul pacientei noastre, având 
în vedere istoricul oncologic al 
acesteia. 

CT cardiac pune în evidență 
o calcificare extensivă de inel 

mitral ce infiltrează miocardul 
perivalvular și exclude o exten-
sie pericardică ( fig.3-4). Calci-
ficările au aspect heterogen, cu 
anvelopă calcificată și porțiune 
internă cu semnal heterogen de 
densitate mai mică, ceea ce su-
gerează lichefierea, cazeificarea 
acestei formațiuni. Notăm un 
scor de calciu extrem de ridicat 
ca marker indirect de încărcare 
aterosclerotică a arterelor co-
ronare. Sunt evidențiate leziuni 
tricoronariene seriate, însă fără 
semnificație hemodinamică.

Având în vedere întinderea 
calcificării intramiocardice, am 
realizat un screening al bolilor 
metabolice. Calciu seric, fosfat 
și eGFR, nivelul PTH au fost în 
limite normale; nivelul de vita-
mina D a fost ușor scăzut suge-
rând o carență ușoară. Funcția 
tiroidiană a fost deopotrivă în 
limite normale. AFP și CA 15-3 
sunt negativi. Profilul lipidic a 
evidențiat un nivel de trigliceri-
de de 210 mg/dl (normal: 30-150 
mg/dl), colesterol total de 241 
mg/dl și LDL colesterol 101 mg/
dl. Diagnosticul de tuberculo-
ză a fost sistematic exclus de-a 
lungul evaluării pneumologice. 
Menționăm că nu s-a realizat 
dozarea enzimei de conversie a 
angiotensinei, însă nu a existat o 
suspiciune clinică sau radiologi-
că de sarcoidoză. 

Rezonanța magnetică car-
diacă a arătat o masă atașată de 
partea laterală a inelului mitral 
posterior. Pe secvențele T1 și T2 
( fig. 1-2), masa a avut o intensi-
tate a semnalului scăzută, aceas-
ta fiind compatibilă cu o calci-
ficare. Aspectul leziunii nu este 
compatibil cu cel al unui mixom 
sau al unui hemangiom atrial. 

 
Am solicitat un PET CT cu 

scopul de a exclude o boală in-
filtrativă sau o patologie carci-
nomatoasă activă, examinare 
în care nu s-au găsit argumente 
sugestive pentru o leziune meta-
bolic activă.

Având în vedere aceste date, 
calcificarea cazeosă a inelului 
mitral rămîne prima opțiune, 
iar acest diagnostic considerăm 
că a fost susținut de rezultatele 
obținute. În fața acestei paciente 

asimptomatice am optat pentru 
o atitudine terapeutică conser-
vatoare și re-evaluarea clinică și 
ecocardiografică periodică pen tru 
monitorizarea evoluției morfo-
funcționale a valvei mitrale.

Informații utile 
despre CCIM

Inelul mitral reprezintă jonc-
țiunea anatomică dintre ventri-
culul și atriul stâng, fiind locul de 
inserție al foițelor mitrale. Cal-
cificarea inelului mitral (CIM) 

este o afecțiune degenerativă a 
inelului fibros al valvei mitrale 
implicând în principal porțiunea 
posterioară a acestuia. Procesul 
de calcificare începe între șanțul 
atrioventricular posterior și baza 
foiței mitrale posterioare, dar 
în anumite cazuri poate impli-
ca întreg inelul mitral. Această 
afecțiune este relativ frecventă în 
rândul populației vârstnice, cu o 
afinitate către sexul feminin. [1]

O formă mai puțin cunoscută 
si mai rar descrisă de calcificare 
mitrală este reprezentată de cal-
cificarea cazeoasă a inelului mi-
tral (CCIM). 

CCIM apare imagistic ca o 
masă perianulară rotundă, une-
ori semilunară, de mari dimen-
siuni, eco-densă, anecoidă, com-
pusă dintr-un amestec de calciu, 
acizi grași și colesterol. Intraope-
rator, după incizie și aspirație, s-a 
constatat că această calcificare 
este formată dintr-un material 
păstos, compus dintr-o masă ce-
lulară amorfă cu calcificări dis-
persate, similar ca textură pas-
tei de dinți. [2] Se consideră că 
CCIM rezultă printr-un proces 
de lichefiere și cazeificare, însă 
mecanismele acestui proces nu 
sunt încă pe deplin înțelese. [3] 

Prevalența
Având în vedere raritatea ca-

zurilor raportate, descoperirea 
predominant fortuită și absența 
simptomelor, nu se cunoaște 
adevărata incidență a calcificării 
cazeoase de inel mitral. 

Primele date legate de caze-
ificarea inelului mitral calcificat 
datează de la 1970 și provin din 
studiul necroptic  al 258 de cal-
cificări anulare mitrale. 7 cazuri 
de transformare cazeoasă au fost 
descrise de Pomerance și echipa 
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acesteia. [1] În 1983, sunt de-
scrise alte 5 cazuri de abcese ca-
zeoase sterile de inel mitral într-o 
serie de 9000 de ecocardiografii, 
iar cercetătorii concluzionează 
că aceste formațiuni îndeplinesc 
aceleași caracteristici ca cele de-
scrise cu mai bine de 10 ani în 
urmă. [2] 

Un studiu ecocardiogra-
fic datând din 2001 cuantifică 
prevalența CCIM în populația 
generală adultă referită la ecocar-
diografie la 0,63%. [4] Prevalența 
tinde să fie mai mare la femeile în 
vârstă, la pacienții hipertensivi, 
la cei cu insuficiență renală cro-
nică, hemodializați sau pacienții 
cu disfuncții ale metabolismului 
fosfo-calcic. 

Patogeneză 
Calcificarea distrofică este 

descrisă în literatură ca fiind cea 
mai răspândită cauză de calcifi-
care de inel mitral. Calcificarea 
distrofică derivă din boala mi-
ocardică degenerativă, aceasta 
fiind caracterizată de depune-
rea sărurilor de calciu la nivelul 
țesutului miocardic. [5] Valvele 
aortice și mitrale sunt zone sus-
ceptibile recunoscute datorită 
expunerii la grade ridicate de 
stres mecanic. [6] 

Mecanismul precis implicat 
în lichefierea și transformarea 
cazeoasă este încă dezbătut, dar 
sunt descrise multiple asemănări 
cu modificările întâlnite în boala 
aterosclerotică, mai ales dato-
rită faptului că un nivel ridicat 
al colesterolului seric se asocia-
ză cu procesul de calcificare al 
valvei mitrale. Se crede astfel că 
macrofagele încărcate cu lipide 
și limfocitele pot fi implicate în 
necroza de lichefiere și dezvol-
tarea CCIM. [7] Mai mult, este 
cunoscut faptul că la pacienții cu 
CCIM au fost descrise calcificări 
aterosclerotice severe ale artere-
lor coronare și istoric de hiper-
tensiune arterială. [8]

Prezentare clinică
CCIM este considerată a fi un 

proces benign, însă poate pro-
voca anomalii de flux  prin valva 
mitrală, cu regurgitare secunda-

ră sau diverse grade de stenoza 
mitrală. Astfel, cele mai frecvente 
simptome întâlnite la pacienții 
ce prezintă această afecțiune 
sunt palpitațiile și dispneea. 

 Sunt raportate în literatură 3 
cazuri clinice de CCIM asociată 
cu accidente vasculare cerebra-
le la femei de peste 72 de ani. 
[11,12,13] Există descris un caz 
de embolie cerebrală la o femeie 

de 59 de ani cunoscută cu boală 
renală cronică în stadiul termi-
nal si calficare cazeoasă a valvei 
mitrale. [10]

Imagistică
Calcificarea cazeoasă de 

inel mitral nu are o prezentare 
o clinică specifică. Majoritatea 
cazurilor de CCIM sunt dia-
gnosticate fortuit sau ca parte a 
bilanțului diagnostic al unor tu-
mori intracardiace. 

Ecocardiografia s-a dovedit a 
fi cea mai fiabilă metodă de dia-
gnostic a acestei leziuni. Calcifi-
carea cazeoasă este localizată cu 
precădere la nivelul inelului mitral 
posterior și caracteristic apare 
ca o masă hiperecogenă netedă, 
rotundă sau ovalară ce conține o 
zonă centrală anecoidă, fără con 
de umbră acustică. [10,14]

Deși ecocardiografia transto-
racică este un instrument bun 
de diagnostic, la unii pacienți, 

fereastra ecografică subopti-
mală îngreunează precizia di-
agnosticului. Abordarea tran-
sesofagiană are în acest caz o 
valoare suplimentară, aducând 
informații adiționale referitoare 
la consistență, mobilitate și etio-
logie. Calcificarea mitrală apare 
ca o arie mare de necroză liche-
fiată, cu suprafață neregulată, 
cu o zonă centrală anecoidă, 
fără semnal Doppler, înconjura-
tă de o structură hiperecogenă. 
Această formațiune poate chiar 
deforma inelul mitral. [14, 15,16]

La evaluarea CT, CCIM apare 
ca o masă hiperdensă, ovalară sau 
semilunară, cu calcifiere periferi-
că, de obicei de-a lungul inelului 
mitral posterior, fară priză de con-
trast și scor foarte ridicat de unități 
Hounsfield. Rezonanța magnetică 
aduce informații suplimentare și 
ajută la excluderea unor boli infil-
trative, rămânând tehnica de ales 
în cazuri îndoielnice. 

Utilizarea la scară largă a 
imagisticii multimodale, poate 
conduce la diagnosticarea ac-
cidentală a acestor formațiuni 
la pacienții asimptomatici. De 
asemenea, utilizarea combinată 
a tehnicilor moderne de imagis-
tică incluzând ecocardiografia 
transesofagiană tridimensională, 
imagistica prin rezonanță mag-
netică cardiacă și tomografia 
computerizată pot fi extrem de 
utile în a evita o intervenție chi-
rurgicală inutilă. 

Tratament
Nu există un consens cu privi-

re la managementul CCIM. Marea 
majoritate a lucrărilor publicate 
favorizează managementul con-
servator, având în vedere procesul 
fiziologic dinamic și totodată ben-
ign [14], în timp ce alte păreri favo-
rizează decalcifierea chirurgicală 
și chiar înlocuirea valvei mitrale, 
în special în contextul patologiei 
valvulare simptomatice [7,4,17].
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CONCLUZII. Deoarece CCIM este o 
afecțiune necunoscută, majoritatea cazurilor 
sunt confundate cu alte mase intracardice, 
cum ar fi tumori, abcese sau vegetații. Prin 
urmare, contextul clinic şi cunoaşterea varian
telor de diagnostic diferențial devin esențiale 
pentru stabilirea diagnosticului corect. Acest 
articol descrie abordarea noastră întrun caz 
mai rar întâlnit în practică, de calcificarea 
cazeoasă a valvei mitrale şi are ca scop infor
marea şi ghidarea altor colegi care sar putea 
confrunta cu această afecțiune.
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CAZ 1

Un pacient de 34 ani, fumător, 
fără antecedente patologice 
semnificative, este internat într-un 
serviciu de boli infecțioase pentru 
febră, tuse productivă și dispnee 
la efort minim. Anamneza a indicat 
prezența dispneei de mai mult 
timp, însă nu la un nivel de efort 
atât de redus. După efectuarea 
electrocardiogramei (vezi figura 
1) este trimis pentru evaluare 
cardiologică. 

Descriere
Ritmul atrial este sinusal, dat fiind 
prezența unei unde pozitive în DI, DII 
și negativă în aVR. Frecvența cardiacă 
este de 91 bpm. Morfologia undei P 
este normala, însă durata este la limita 
superioară (120 ms în derivațiile infe

rioare), iar amplitudinea componentei 
negative în V1 este de 2.5 mm, ceea 
ce sugereaza dilatare atrială stângă. 
Conducerea atrioventriculară este 
1:1, fiecare undă P fiind urmată de un 
complex QRS, iar durata este norma
lă (interval PR 160 ms). Complexele 
ventriculare au durată crescută (120 
ms) sugerând tulburare de conduce
re intraventriculară. Aceasta este de 
tip nediferențiat: aspectul rS in V1V3 
și predominant pozitiv în V5V6 su
gerează bloc de ramură stângă, însă 
lipsa complexului monofazic și unda 
S adâncă din DI, aVL, V5V6 nu sunt 
întâlnite în acesta. Zona de tranziție 
este deplasată spre stânga indicând 
rotație orară în plan orizontal. Axul 
QRS este în intervalul de normalita
te. În derivațiile inferioare constatăm 
prezența undei Q adânci patologice. 
Segmentul ST și punctul J sunt ascen
sionate 0,51mm în V1V4. Unda T este 
pozitivă in V1V5 si bifazică sau nega

tivă în restul derivațiilor. Intervalul QTc 
este alungit (480 ms după formula 
Bazett).

Comentariu
Traseul este anormal și nu poate fi 
considerat variantă de normal pentru 
un tânăr, ci sugerează substrat cardi
ac profund alterat. Prezența dilatației 
atriale stângi, a tulburării de condu
cere intraventriculare nespecifice și 
modificărilor de repolarizare nespeci
fice și difuze, incluzând alungirea QT, 
sunt compatibile cu cardiomiopatia, 
mai ales dilatativă1. De asemenea, 
unda S adâncă din DI și aVL poate 
fi indicator de dilatație ventriculară 
dreaptă. În acest caz ecocardiografia 
a demonstrat prezența cardiomiopa
tiei dilatative. De menționat că unda 
Q patologică din derivațiile inferioare 
sunt pseudopattern de infarct inferi
or, fiind frecvent întâlnite în cardiomi
opatia dilatativă2.

1Kamiyama N, Nezuo S, Sawayama T, et al: Electrocardiographic features differentiating dilated cardiomyopathy from hyper
trophic cardiomyopathy. J Electrocardiol 3:301, 1997
2Wilensky RL, Yudelman P, Cohen AI, et al: Serial electrocardiographic changes in idiopathic dilated cardiomyopathy confirmed 
at necropsy. Am J Cardiol 62:276, 1988

CAZ 2

Un pacient de 79 ani aflat internat în 
neurologie pentru boală Parkinson 
dezvoltă amețeală însoțită de 
jenă toracică. I se efectuează o 
electrocardiogramă în urma căreia se 
pune diagnosticul de flutter atrial și i 
se recomandă evaluare cardiologică 
pentru decizia terapiei ritmului.

Descriere
Traseul este intens parazitat, facând dificilă 
identificarea ritmului atrial, în special în 
derivațiile membrelor. Totuși în DII și în 
V1 se observă o undă bine conturată și 
cu morfologie constantă, ce precedede 
complexele QRS, și care indică prezența 
ritmului sinusal. Frecvența acestor unde este 
de 50 bpm, identică cu a ritmului ventricular. 
Intervalul PR este normal (200 ms), ținând 
cont și de frecvență. Complexele QRS 
sunt înguste, regulate, cu ax la 10 gr, iar 
morfologia lor este normală. În derivațiile 
membrelor al patrulea complex vizibil este 
prematur, iar fpatul că morfologia este 
asemănătoare cu cea a complexului de bază 
indică o extrasistolă atrială (nu putem afirma 
dacă este sau nu precedată de un P ectopic 

din cauza parazitării). O analiză corectă a 
fazei de repolarizare nu se poate face, însă 
în derivațiile precordiale segmentul ST pare 
izoelectric iar unda T aplatizată difuz. Nu se 
poate aprecia corect intervalul QT.

Comentariu
Traseul este în fapt un ritm sinusal 
bradicardic, probabil cu modificări 
nespecifice de repolarizare. Dificultatea 
constă doar în aspectul de pseudoflutter 
dat de parazitarea intensă dând aspect de 
unde F aparent regulate. Acest tip de traseu 
se poate întâlni frecvent în cazul pregatirii 
incomplete a pacientului, mai ales la cei 
care au boli ce determină fasciculații sau 
tremor cum este cazul bolii Parkinson. 
O soluție în cazul unor astfel de pacienți 
o reprezintă recurgerea la plasament 
alternativ, cum ar fi plasarea electrozilor 
membrelor la nivelul acromionului și 
spinei iliace anterosuperioare bilateral1. 
Trebuie ținut cont că această variantă are 
dezavantajul că poate masca un infarct 
inferior, apărând în schimb fals aspect 
de infarct lateral2. O altă alternativă 
propusă este de plasare a electrozilor 
mâinilor la jumătatea brațelor, iar electrozii 
picioarelor la nivelul abdomenului, la cca 
8 cm subomblilical și 10 cm lateral de linia 
medioombilicală3.

1 Takuma K, Hori S, Sasaki J,et al. An alternative limb lead systemfor electrocardiographs in 
emergency patients.Am J Emerg Med1995;13:514–17.3.  

2 Jowett NI, Turner AM, Cole A,et al. Modified electrode placementmust be recorded when 
performing 12lead electrocardiograms.Postgrad Med J2005;81:122–5

3 Khan GM. A newelectrode placement methodfor obtaining 12lead ECGs. 
OpenHeart2015;2:e000226.

TRASEE ELECTROCARDIOGRAFICE COMENTATE
Adrian Buzea, Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti

CAZ 3

O pacientă de 81 ani se prezintă la 
camera de gardă pentru fatigabilitate 
instalată în ultimele zile, precum și 
un episod sincopal fără prodrom 
petrecut în dimineața prezentării. Este 
cunoscută hipertensivă și diabetică, 
fiind în tratament de mulți ani cu 
bisoprolol, perindopril, metformin. 

Descriere
Ritmul atrial este sinusal, reprezentat de 
o undă pozitivă în DI, DII, DII și negativă 
în aVR. Morfologia undei sinusale este 
normală, iar frecvența este de 85 bpm. 
Se remarcă lipsa oricărei corespondetțe 
între undele P și complexele ventriculare, 
dat fiind intervalele PR aleatorii, ceea ce 
indică prezența unui bloc atrioventricular 
complet. Complexele ventriculare au două 
morfologii. Complexele QRS 1,5 și 7 sunt 
mai înguste (100 ms) și cu aspect de bloc 
de ramură dreaptă (RSR’ în V1), în timp ce 
restul complexelor sunt largi (130 ms) și cu 
morfologie nedeterminată (aspectul QS 

din V1V4 compatibil cu blocul de ramură 
stângă, însă unda S adâncă din DI, aVL, V5
V6 este compatibilă cu blocul de ramură 
dreaptă). Frecvența ritmului ventricular 
este de 45 bpm. Nu se pot face aprecieri 
legate de faza de repolarizare, fiind vorba 
de un ritm de scăpare.

Comentariu
Pacienta a suferit așanumita sincopă 
AdamsStokes, adică o sincopă de 
cauză cardiacă secundară blocului 
atrioventricular de gradul III. Complexele 
ventriculare cu morfologii diferite ar 
putea indica două ritmuri de scăpare, 
însă intervalele RR egale sugerează 
mai degrabă o variație în conducerea 
intraventriculară. Deși este plauzibil că 
tratamentul cu betablocant a contribuit 
la apariția tulburării de conducere și că 
primul pas este oprirea acestuia, vârsta 
pacientei și faptul că terapia era stabilă de 
multă vreme pledează pentru o afectare 
degenerativă, ireversibilă a țesutului de 
conducere. Astfel, pacienta beneficiază 
cel mai probabil de implantarea unui 
stimulator permanent.

Fig. 2

Fig. 1 Fig. 3



21SEPTEMBRIE 2019

CAZ 4

O pacientă de 44 ani se prezin-
tă de urgență la spital pentru 
palpitații brusc apărute în urmă 
cu o oră, însoțite de amețeală 
importantă. A mai avut episoade 
asemănătoare dar de scurtă du-
rată. Evaluarea în urgență relevă 
pacientă cu anxietate marcată, 
frecvență cardiacă de peste 180 
bpm și tensiune arterială de 80/60 
mmHg . Electrocardiograma efec-
tuată este cea din figura 4

Descriere
Traseul relevă prezența unei 
tahicardii cu complexe QRS înguste, 
ceea ce sugerează o tahicardie 
supraventriculară. Activitatea atrială 
este dificil de identificat din cauza 
frecvenței foarte ridicate. Totuși, se 
poate observa o deflexiune negativă 
pe ramul ascendent, în apropierea 
vîrfului, al undei T în derivațiile DIII 
și aVF și corespondent o deflexiune 
negativă în aceeași poziție în aVR. 
Orientarea vectorială sugerează o 
undă atrială cu conducere retrogradă. 
Ritmul ventricular este regulat, 
format din complexe QRS cu durată 
și morfologie normală. Frecvența 
ventriculară este de cca 200 bpm. 

Segmentul ST este subdenivelat 
orizontaldescendent în DI, DII, aVL și 
V5V6. Unda T este în limite normale.

Comentariu
Traseul sugerează o tahicardie 
atrioventriculară prin reintrare. Unda 
P retrogradă face puțin probabilă 
o tahicardie atrială cu conducere 
1:1. Legat de mecanismul de 
reintrare, prezența unui interval 
RP de cca. 80 ms face posibilă atât 
o tahicardie nodală reintrantă, cât 
și o tahicardie atrioventriculară cu 
fascicul accesor1. În asemenea cazuri 
diagnosticul de certitudine se obține 
în urma studiului electrofiziologic. 
Un alt aspect este legat de prezența 
modificărilor de repolarizare. 
Este cunoscut faptul că în timpul 
tahicardiilor supraventriculare, în 
special cele cu ritm foarte rapid, 
apar subdenivelări de segment ST 
care de obicei se remit după oprirea 
tahicardiei, caz în care nu semnifică 
existența unei patologii ischemice. 
Totuși se impune precauție  în 
interpretare în cazul pacienților 
cu risc cardiovascular crescut sau 
în cazul persistenței modificărilor 
după încetarea tahiaritmiei2. În 
sfârșit, un alt aspect de menționat 
este  impactul  hemodinamic 
al acestei tahicardii. Deși în 
majoritatea cazurilor o tahicardie 
atrioventriculară prin reintrare este 
bine tolerată hemodinamic, în 
special la persoanele tinere și fără 
afectare structurală cardiacă, există 
situații în care pacienții se prezintă cu 
hipotensiune simptomatică și în care 
se impune alegerea unei metode 
rapide de conversie, fie folosind 
adenozină, fie șoc electric extern 
sincron1. 

1BlomströmLundqvist C, Scheinman 
MM, Aliot EM et al. ACC/AHA/ESC gui
delines for the management of patients 
with supraventricular arrhythmias
executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/Ame
rican Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines and the European 
Society of Cardiology Committee for 
Practice Guidelines. Circulation. 2003 
Oct 14;108(15):1871909
2G. Slavich, D. Pavoni, L. Badano, and 
M. Popiel, "Significance of STsegment 
depression during supraventricular 
tachycardia. Clues offered by its return 
to normal at the end of the episode," 
Italian Heart Journal, vol. 3, no. 3, pp. 
206–210, 2002.

CAZ 5

O pacientă de 79 ani s-a prezentat la o cameră de gardă pentru amețeli și palpitații. 
Este cunoscută hipertensivă și este purtătoare de stimulator cardiac. Primește 
tratament cu amlodipină. I se efectuează un traseu electrocardiografic (figura 5) și se 
solicită consult cardiologic pentru bradicardie și pacemaker nonfuncțional.

Descriere
Ritmul atrial este reprezentat de o undă pozitivă în DII, DIII și aplatizată/bifazică în DI 
și aVF. Frecvența atrială este de 60 bpm. La o analiză atentă se poate observa prezența 
unei deflexiuni înguste și de mică amplitudine înaintea fiecărei unde atriale, cel mai 
bine în derivațiile precordiale deoarece derivațiile membrelor sunt discret parazitate. 
Această deflexiune reprezintă spike-ul stimulatorului. Fiecare unda atrială este urmată de 
un complex QRS iar conducerea atrioventriculară este normală (interval PR = 200 ms). 
Complexele ventriculare sunt înguste și cu morfologie normală. Segmentul ST și unda T 
sunt normale. Intervalul QTc (Bazett) este de 400 ms.

Comentariu
Traseul pacientei este normal, denotând prezența unui stimulator atrial în mod AAI, 
cel mai probabil pentru boală de nod sinusal. Pe această înregistrare nu sunt semne 
de malfuncție a stimulatorului, iar "bradicardia" este în fapt frecvența setată pentru 
pacemaker. În mod normal spikeul unui stimulator atrial are o amplitudine mult mai 
mică comparativ cu un stimulator ventricular. Pe acest traseu doi factori contribuie la 
dificultatea depistării activității stimulatorului: parazitarea traseului și filtrul ECG folosit, 
de 40 Hz. În mod frecvent, pentru depistarea artefactelor de stimulare se recomandă 
utilizarea unui filtru înalt, de 150 Hz.
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Introducere
Moartea subită de origine 

cardiacă (MSC) apărută la atleți 
este un eveniment rar, dar de
vastator, victimele fiind de obi
cei tineri, în aparentă sănătate, 
fără antecedente cunoscute. De 
multe ori, cauza exactă a dece
sului rămâne necunoscută, însă 
marea majoritate apar pe fon
dul unor evenimente maligne 
tahiaritmice, de obicei fibrilație 
ventriculară (FV) sau tahicardie 
ventriculară (TV), declanșate 
secundar unor patologii arit
mogenice (cardiomiopatia hi
pertrofică (CMH), cardiomio
patia aritmogenă de ventricul 
drept (CAVD) sau canalopatii. 
Exercițiul fizic intens poate re
prezenta elementul declanșator 
pentru o aritmie malignă la indi
vizii cu predispoziție. De aceea, 
există un interes crescut pentru 
identificarea precoce a persoa
nelor la risc care ar putea bene
ficia de măsuri de prevenire a 
riscului de MSC.  Deși este larg 
acceptată ideea că detectarea 
precoce a afecțiunilor cardiace 
cu risc de MSC este un obiec
tiv important, strategia optimă 
de screening cardiovascular la 
sportivi rămâne încă incertă [1].

Incidența MSC  
la atleți

MSC determinată de exer
cițiul fizic este definită ca MS 
ce are loc în timpul sau imediat 
după acesta, la o persoană apa
rent în plină sănătate. Incidența 
reală a acesteia la sportivi rămâ
ne incertă, întrucât datele vari
ază foarte mult și sunt afectate 
de metodologia studiului, de 
mijloacele de identificare a ca
zurilor, de vârstă, de includerea 
sau nu în cazuistică a cazurilor 
de MSC survenite în repaus.  

Pe baza studiilor disponibile 
în SUA, se acceptă o incidență 
anuală generală pentru MSC de 
~ 1 la 80 000 în cazul sportivilor 
de liceu și de 1 la 50 000 pentru 
sportivii aflați la vârsta facultății. 

5680% din cazurile de MSC la 
sportivii tineri apar în timpul 
efortului, restul cazurilor fiind 

considerate de tip nonexercițiu 
(apar în stare de repaus sau în 
timpul somnului) [2, 3]. Date din 
Italia sugerează o incidență de 
23 ori mai mare a MSC la atleți 
(2.3/100 000 indivizi) față de 
nonatleți (0.9/100 000 indivizi) 
[4]. Se pare că sportivii prezintă 
un risc pentru MSC diferențiat 
în funcție de vârstă, sex, rasă, 
sport și nivel de joc, incidența 
MSC fiind mai ridicată la bărbați 
și la atleții afroamericani [2]. 

Cauzele MSC  
la atleți

Înțelegerea etiologiei și a 
factorilor precipitanți ai MSC 
este vitală pentru dezvoltarea 
strategiilor optime de screening 
precompetițional sau implantul 
de defibrilator cardiac implan
tabil (ICD). La indivizii tineri, 
MSC este atribuită frecvent unor 
cauze moștenite sau congenita
le, dar poate apărea și secundar 
unor condiții dobândite (Tabel 
1).

Cea mai frecventă cauză de 
MSC o reprezintă cardiomiopa
tiile. CMH este cea mai comu
nă în SUA, pe când în Italia sau 
raportat mai multe cazuri de 
CAVD [4]. Până la 42% dintre au
topsiile sportivilor decedați sunt 
negative, cauza cea mai probabi
lă fiind în acest caz o canalopa
tie ionică [5].

Screening-ul cardio-
vascular la atleți

Anamneza și examenul cli  nic 
reprezintă standardul 
tradițional de screening pentru 
evaluarea cardiovasculară 
precompe tițio nală. Indiferent de 
strategia de screening, vârsta și 
frecvența optimă pentru efectu
area screeningului cardiovascu
lar la sportivi este incertă, dar în 
general este început între 12 și 
14 ani și se repetă la fiecare 13 
ani. În mod ideal, examinarea 
cardiovasculară precompetiție 
ar trebui să aibă loc la un inter
val de timp suficient de mare 
înainte de începerea unui nou 
sezon sportiv pentru a permite 

efectuarea de teste secundare în 
caz de anomalii identificate la 
screening.

Anamneza și 
examenul clinic

În anamneză, sunt impor

tante aspectele legate de tipul 
de exerciții, de boli asociate sau 
de evenimentele cardiovascula
re asociate sportului practicat. 
În acest sens, există un model 
de chestionar precompetițional 
dezvoltat în Canada ce poate 
fi aplicat sistematic în timpul 

anamnezei, ce trebuie combinat 
cu întrebările de bază utilizate 
în general de medic pentru iden
tificarea cazurilor de boli cardia
ce responsabile de MSC, despre 
boli cardiace moștenite, antece
dente familiale de siclemie sau 
de alte hemoglobinopatii, pre

EVALUAREA CARDIACĂ 
PRECOMPETIȚIONALĂ A ATLEȚILOR 
– O ABORDARE PRACTICĂ
Carina Ureche1,2, Alexandra Clement1, Radu A. Sascău1,2

1Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iaşi
2Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi

Cauze de MSC la atle i 
 

Boli congenitale/genetice 
 

Cardiomiopatii Cardiomiopatia hipertrofic  
Displazia aritmogen  de VD 
Cardiomiopatia dilatativ  

Boal  coronarian  Anomalii de origine ale arterelor coronare 
Ateroscleroz  prematur  

Tulbur ri de ritm/conducere/canalopatii Sindrom WPW 
TV cu originea în tractul de ejec ie al VD 
Sindrom de QT lung 
Sindrom Brugada 
TV polimorf  catecolaminergic  

Valvulopatii/patologie aortic  Sindrom Marfan 
Prolaps de valv  mitral  
Stenoz  aortic  congenital  

Boli dobândite 
   Trauma (commotio cordis) 
   Infec ii (miocardite) 
   Droguri (Cocain , amfetamine) 
   Diselectrolitemii (hipo/hiperkaliemie) 
   Hipo/hipertermie 

 

Tabel 1 Cauzele MSC la atle i Tabel 1.Cauzele MSC la atleți

Modific ri fiziologice (adaptative) 
Nu necesit  evaluare suplimentar  

Modific ri patologice 
Necesit  evaluare suplimentar  

Bradicardie sinusal  (dar peste 30/min) 
Aritmie sinusal  
Ectopie atrial  

Ritm de sc pare jonc ional 
BAV grad I 

BAV grad II Mobitz 1 
BRD incomplet 

Criterii izolate de HVS 
Sindrom de repolarizare precoce 

Supradenivelare convex  de segment ST 
cu T negative în V1-V4 la persoane de 

ras  neagr /africani 

Unde T negative (> 1 mm V2-V6, DII, 
aVF) 

Subdenivel ri de segment ST (>0.5 mm) 
Unde Q patologice 

BRS sau tulburare de conducere 
intraventricular  

Deviere axial  stâng  
Dilatare AS 

HVD 
Preexcita ie 

QT lung (>470 ms b/>480 ms f) sau scurt 
(<320 ms) 

Pattern Brugada-like 
Tahiaritmii atriale 

Bradicardie <30/min sau pauze > 3 sec 
ESV (> 2 ESV/10 sec) 

Aritmii ventriculare (cuplete, triplete, 
TVNS) 

Tabel 2. Principalele modific ri ECG la atle i Tabel 2. Principalele modificări ECG la atleți
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cum și despre originea pacien
tului. Trebuie acordată o atenție 
deosebită atunci când se obțin 
informații despre existența unui 
posibil consum ilegal de droguri 
care ar putea fi considerat do
paj sau care ar putea fi dăună
tor pentru sănătate. Sincopele, 
palpitațiile, durerea toracică, 
dispneea, vertijul, ar trebui să 
ridice suspiciuni și necesită 
investigații suplimentare [1].

În cadrul examenului clinic, 
se vor evalua atent elemen
tele clinice legate de posibile 
afecțiuni cardiovasculare: su
fluri cardiace, zgomotele 3 și 4, 
clicuri valvulare, modificările 
intensității pulsului la membrele 
superioare sau inferioare, sem
nele sindromului Marfan sau a 
altor boli aortice (de exemplu 
sindromul LoeysDietz) [6].

ECG de repaus 

Adăugarea unei ECG de re
paus la evaluarea standard de 
dinaintea unei competiții, ac
tualmente alcătuită doar din 
anamneză și examen fizic, este 
un subiect controversat. Unele 
societăți, cum ar fi American 
Heart Association, susțin reali
zarea screeningului doar prin 
anamneză și examen clinic, con
siderând că eventualele costuri 
financiare suplimentare, pre
cum și cele psihologice datorate 
rezultatelor fals pozitive ale exa
minărilor complementare nu 
justifică beneficiile potențiale. 
Cu toate acestea, Societatea 
Europeană de Cardiologie și 
numeroase asociații sportive 
(de exemplu FIFA, NBA) susțin 
utilizarea ECG de repaus ca și 
metodă de screening, deoarece 
sa dovedit a fi utilă în reduce
rea riscului de moarte subită la 
sportivi [1].

Deoarece există particu la
rități în interpretarea ECG de re
paus ale sportivilor, examinările 
ar trebui interpretate de me dici 
cu experiență în domeniu. Un 
ECG anormal la atlet este o con
statare care necesită inter venție 
promptă, până la 60% dintre 
afecțiunile ce pot cauza MSC la 
tineri pre zen tânduse prin ano
malii ECG. Tabelul 2 ilustrează 
principalele modificări ECG ce 
pot fi decelate în cadrul evaluării 
precompetiționale.

Testul ECG de efort 
(TE)

Testul ECG de efort are o sen
sibilitate redusă, 1 din 3 pacienți 
cu boală coronariană având un 
TE negativ. Mai mult, în rândul 
sportivilor, modificările ECG 
de repaus datorate HVS reduc 

acuratețea diagnostică. De ace
ea TE este recomandat doar 
atleților simptomatici sau la risc 
crescut de boală coronariană. 
Apariția pe traseu de ESV izo
late, nesistematizate exprimă o 
creștere a modulației autonome 
simpatice datorate exercițiului 
fizic și nu justifică limitarea ni
velului de activitate fizică a in
divizilor asimptomatici. Atleții 
simptomatici/asimptomatici 
care dezvoltă aritmii ventri
culare complexe (TV) trebuie 
investigați suplimentar [6].

Testul de efort 
cardiopulmonar 
(TECP)

TECP trebuie utilizat atunci 
când există modificări ECG de 
repaus, când există răspunsuri 
hemodinamice anormale sau 
la atleții cu durere anginoasă, 

modificările saturației oxige
nului din timpul TECP făcând 
posibilă confirmarea sau exclu
derea ischemiei miocardice, cu 
acuratețe mai mare decât TE. 
Utilizarea de rutină a TECP pen
tru a stratifica riscul de moarte 
subită la sportivii tineri, aparent 
sănătoși, nu este indicată [1].

Ecocardiografia 
transtoracică (ETT)

ETT reprezintă singura me
todă imagistică evaluată în ve
derea utilizării ca parte a scre
eningului precompetițional, 
fiind disponibilă pe scară lar
gă, sigură și accesibilă ca preț. 

Dea lungul timpului, multe 
studii au confirmat fezabilita
tea metodei, însă raportul cost
beneficiu și indicația de eco

cardiografie pentru toți atleții 
rămâne un subiect intens dis
cutat [79]. Totuși, ESC reco
mandă ca atunci când se deci
de examenul ecocardiografic, 
acesta să fie unul complet, cu 
focus pe câteva particularități 
ce pot indica anumite patologii 
(Tabelul 3).

Cele mai frecvente anomalii 
ce pot fi detectate cu ajutorul 
ecocardiografiei pot fi separate 
în două grupuri: fiziologice sau 
funcționale, adaptative (cordul 
atletului) și patologice, ce pot 
indica existența unei cardiomi
opatii cu risc crescut de MSC 
(Tabelul 4).

Morfologia ventriculului 
stâng la sportivi. Secundar 
efortului fizic de rezistență (iso
tonic), sportivii dezvoltă HVS 
excentrică (VTD/DTD VS nor
male sau ușor crescute, MVS 
normală/ușor crescută) iar se
cundar celui de forță (isome
tric), dezvoltă HVS concentrică 
(VTD/DTD VS normale, grosi
mea pereților moderat crescu
tă, MVS crescută). Este foarte 
importantă diferențierea dintre 
aceste modificări și cele ce apar 
în cazul CMH, aceasta fiind cea 
mai frecventă cauză de MSC la 
sportivi [11].

Funcția sistolică VS la spor-
tivi. De obicei, funcția contrac

tilă miocardică este normală 
sau supranormală, mai eviden
tă la sportul de rezistență sau 
combinație (suprasarcină de 
volum). Aceasta poate fi evalu
ată prin tehnici convenționale 
(volumetric/Doppler spectral) 
sau tehnici speciale de deforma
re miocardică (Doppler tisular și 
imagistică de strain – GLS/GCS/
strain rate) [11].

Funcția diastolică VS la 
sportivi. Evaluarea convențio
nală a fluxului transmitral, a ce

lui venos pulmonar, cât și 
Dopplerul tisular al inelului mi
tral poate identifica un e’ crescut 
cu un raport E/e’ scăzut sau E/A 
crescut (adesea >2) [11].

Morfologia AS la sportivi. 
Deși este de preferat cuantifica
rea volumului AS, nu există valori 
normale stabilite pentru sportivi. 
Dilatarea AS la sportivi apare ca 
urmare a creșterii de presiune 
în timpul efortului, reprezen
tând un potențial determinant 
al instalării fibrilației atriale la 
sportivi. IRMul cardiac este mai 
util în aprecierea cu acuratețe a 
dimensiunilor AS [11].

Morfologia VD la sportivi. 
Evaluarea ETT este explorarea de 
primă linie pentru diferențierea 
între remodelarea fiziologică și 
cea patologică a VD. Remodela
rea excentrică este frecvent în
tâlnită (dilatarea VD implică în 
particular camera de umplere), 
asociată cu dilatarea VS (echili
bru). Diagnosticul diferențial cu 
CAVD necesită completarea cu 
IRM cardiac [11]. 

ETT reprezintă o explorare 
fezabilă, neinvazivă, ce poate di
agnostica patologii asociate cu 
risc crescut pentru sportivi. Pen
tru facilitarea utilizării ETT este 
însă nevoie de stabilirea unor 
valori normale pentru parame
trii cardiaci relevanți, pentru 
fiecare tehnică în parte, luând 
în considerare sexul și tipul de 
efort fizic.

IRM și CT cardiac

Aceste metode imagistice pot 
aduce informații suplimentare 
în evaluarea precompetițională 
a atleților, însă nu reprezintă 
investigații de primă linie. IRM
ul cardiac poate oferi detalii cu 
privire la caracteristicele tisu
lare ale miocardului, ajutând 
în special pentru diagnosticul 
diferențial al diverselor cardi
omiopatii, atunci când există 
această suspiciune.

Figura 1. Diagnosticul diferențial dintre cordul atletului și principalele 
cardiomiopatii [12]

CONCLUZII. Evaluarea precompetițio
nală a atleților reprezintă o provocare 
diagnostică de foarte multe ori, având 
în vedere implicațiile potențial fatale ale 
diagnosticului unei cardiomiopatii cu risc 
crescut de MSC. Figura 1 sumarizează 
principalele elemente cheie ale 
diagnosticului diferențial dintre cordul 
atletului şi diverse cardiomiopatii. Prin 
intermediul unei anamneze corecte, 
unui examen clinic complet,  a unei ECG 
înregistrate în 12 derivații, se pot selecta 
acei atleți la risc crescut care pot beneficia 
de investigații suplimentare precum 
ecocardiografie sau chiar RM cardiac.

Cordul atletului Modific ri asociate cu risc crescut de 
MSC 

Dilatare atrial  
VS hipertrofiat i u or dilatat 

Dilatare aortic  u oar  

Cel mai frecvent: 
Cardiomiopatie hipertrofic  

Origine anormal  a arterelor coronare 
 

Mai pu in frecvent: 
Dilatare aortic  (Marfan) 

Miocardit  
Prolaps de VM 

 
Rar: 

Displazie aritmogen  de VD 
Boal  coronarian  

Stenoz  aortic  

Tabel 4. Modific ri ETT la atle i Tabel 4. Modificări ETT la atleți [10]

Fereastr  Focus 

Parasternal ax lung HVS 
Valva aortic  i mitral  

R d cina aortei (Marfan) 
Aorta ascendent  (Marfan) 

Parasternal ax scurt Originea arterelor coronare 
Morfologia valvei aortice 

Valva pulmonar  
SIA/SIV 

Persisten a de canal arterial 
HVS 

Noncompactare 
RVOT 

Apical 4 camere FE 
Morfologia i func ia VD 

Valve cardiace 
SIA/SIV 

Venele pulmonare 

Suprasternal Arcul aortic 
Persisten a de canal arterial 

Subcostal Morfologia i func ia VD 
SIA/SIV 

Tabel 3. Protocol de scanare ETT Tabel 3. Protocol de scanare ETT [10]
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CENTRELE DE EXPERTIZĂ ÎN 
BOLI RARE CARDIOVASCULARE 
DIN ROMÂNIA

CENTRUL DE EXPERTIZĂ PENTRU BOLI 
CARDIOVASCULARE GENETICE RARE A 
FOST ÎNFIINȚAT ÎN MOD OFICIAL ÎN 2016, 
CA PARTE A INSTITULULUI DE URGENȚĂ 
PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE "PROF. DR. 
C. C. ILIESCU", ȘI ESTE MEMBRU AL REŢELEI 
INTERNAŢIONALE GUARD-HEART DEDICATĂ 
BOLILOR CARDIOVASCULARE RARE, 
ACREDITATĂ EUROPEAN ȊN 2016.

Centrul este coordonat de către conf. dr. Ruxandra Jurcuț, inclu
zând ȋn echipă experţi recunoscuţi ȋn cardiologie (prof.dr.Carmen 
Ginghină, prof.dr.Bogdan A.Popescu, dr. Andreea 
Săndulescu), imagistică cardiovasculară (dr.
Monica Roşca, dr. Răzvan Capşa, dr. Clau
diu Stan), genetician (dr. Viorica Rădoi, 
dar şi colaborări formale cu Centrele 
de Genomica Umană de la Timişoara, 
Craiova şi Tg. Mureş), psiholog (Elena 
Marinescu). Colaborările formale cu 
cardiologi pediatri, neurologi, ne
frologi completează echipa CEBR 
şi permit ȋngrijirea excelentă în 
echipă a pacienţilor cu patologii 
genetice la graniţa între speciali
tăţi, asigurând şi tranziţia de la vâr
sta pediatrică la cea adultă. 

Managementul corect al pacien
ţilor beneficiază de dotarea excelentă 
a Institutului de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare şi platforma Disciplinei 
de Cardiologie a UMF "Carol Davila"  pu
tânduse efectua în funcţie de indicaţia medi
cală electrocardiogramă, ecocardiografie transto
racică şi transesofagiană în cadrul Euroecolab (labora
tor de ecocardiografie cu acreditare europeană coordonat de 
prof Bogdan A.Popescu), imagistică avansată de tip RM cardiac sau 
scintigramă miocardică (în colaborare cu Institutul Clinic Fundeni), 
Holter EKG, coronarografie (departamentul de cardiologie invazivă 
coordonat de dr. Dan Deleanu), studiu electrofiziologic (echipa de 
electrofiziologie coordonată de dr. Radu Ciudin), dar şi proceduri te
rapeutice intervenţionale sau chirurgicale cardiovasculare specifice 
acestor boli.

Bolile de care se ocupă centrul nostru sunt: cardiomiopatia hi
pertrofică, cardiomiopatia dilatativă familială, cardiomiopatia re
strictivă familială, displazia aritmogenă de ventricul drept, cardi
omiopatia Fabry, amiloidoza cu afectare cardiacă, boala Marfan și 
alte boli ale țesutului conjunctiv ce afectează sistemul cardiovascu
lar și hipercolesterolemiile familiale (dar şi alte boli rare cu afectare 
cardioăvasculară). Suntem centru de referinţă pentru determinarea 
afectării cardiace în boala Fabry şi am creat structura locală a unei 
echipe interdisciplinare pentru diagnosticul şi tratamentul bolii Fa
bry astfel ȋncât cazul să fie complet investigat pe platforma Fundeni. 

Urmărim cea mai mare serie naţională de amiloidoză cardiacă (AL, 
ATTR ereditară şi wildtype), datorită colaborării excelente cu echi
pa de hematologie şi neurologie a Institutului Clinic Fundeni.

In septembrie 2019, aproape 600 de pacienți cu toate aceste pato
logii se află deja in evidența centrului, fiecare având un dosar stan
dard ce conține investigațiile necesare unei decizii terapeutice cât 
mai bune și face urmărirea ulterioară facilă. Capacitatea CEBR este 
de a evalua minim 200 de pacienţi pe an. In plus, ȋn bolile genetice o 
etapă esenţială este screeningul familial pentru a diagnostica mem
bri familiei potenţial afectaţi de boală (rudele de gradul I). Acest lu
cru se face ȋn mod activ ȋn cadrul centrului, şi astfel au fost depista
te la timp cazuri care necesitau tratament sau urmărire atentă. De 
asemenea, pacienții pot beneficia și de consiliere genetică gratuită 
efectuată de către medicul genetician al centrului.

Centrul asigură educaţia medicală con
tinuă în domeniul bolilor genetice car

diovasculare, atât pentru membrii 
echipei cât şi pentru personalului 

medical extern, prin sesiuni şti
inţifice organizate la Congrese 

Nationale, cum ar fi Congre
sul UMF Carol Davila şi Con
gresul Naţional al Societăţii 
Române de Cardiologie, 
prin cursuri pentru stu
denţi şi rezidenţi. Annual 
se organizează cursul de 
Boli Cardiace Genetice cu 
conferenţiari internaţionali 

de renume. In 2018 experţii 
Centrului au publicat cartea 

"Cardiomiopatii Genetice" – o 
colecţie de cazuri clinice comen

tate din experienţa ultimilor ani.
Centrul  nostru are deja o cola

borare strânsă cu asociațiile de pacienți 
(Alianța Națională pentru Boli Rare România, 

Asociaţia Fabry România, 
Fundaţia pacienților cu boli lizozomale), 
împreuna cu care am desfașurat proiecte 
medicale și conferințe. Am organizat timp 
de 3 ani intâlniri ȋntre pacienţi şi medicii 
lor, model de mare succes şi importanţă 
pentru pacienţii noştri. De asemenea, am 
creat la nivel de reţele sociale Comunitatea 
pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică, 
din care fac deja parte mulți medici cardio
logi cu interes pentru acest subiect.

Tot ȋn sprijinul pacienților, medicii cen
trului au redactat şi publicat  ghiduri me
dicale pentru pacienţii purtători ai acestor 
boli şi familiile lor.  Acestea se afla in format 
tipărit în centrul nostru fiind oferite gratuit, 
sau pot fi găsite pe siteul www.ghidulpaci
entului.ro şi www.cardiomiogen.ro .

Centrul de Expertiză pentru Boli Cardiovasculare Genetice Rare
Coordonator Centru: Conf.dr.Ruxandra Jurcuţ
Date de contact: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu", Bucureşti, Şos. Fundeni, Nr. 258, Sector 2, 
Cod poştal 022322, Tel. centrală: 021 302.11.10, Fax: 021 317.52.27, email: cardiomiogen@gmail.com
Site web : www.cardiomiogen.ro 
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În cadrul Institutului de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Ili-
escu" îşi desfăsoară activitatea Centrul 
de Expertiză în Boli Cardiace Conge-

nitale la Adulţi care are ca scop diagnosticul 
adecvat, clinic si paraclinic, pozitiv si dife-
renţial al pacienţilor adulţi cu boli cardiace 
congenitale. De asemenea, în centru există 
posibiltatea tratamentului interventional/
chirurgical pentru aceşti pacienti.

Centrul vizează şi urmărirea pacienţilor 
adulţi cu boli cardiace congenitale cu inter-
venţii chirurgicale curative/paliative efectua-
te în copilărie prin preluarea lor din centrele 
de cardiologie pediatrică şi tratamentul com-
plicaţiilor (atât cele pe termen lung ale bolii 
cardiace de bază cât şi cele ale intervenţiilor 
terapeutice). 

Pacienţii adulţi cu boli cardiace conge-
nitale şi hipertensiune arterială pulmonară 
primesc medicaţie specifică în cadrul Progra-
mului Naţional pentru Boli Rare, secţiunea 
HTAP.

Centrul încearcă, în colaborare cu aso-
ciaţiile de pacienţi din România, să asigure 
suport psihologic şi să faciliteze integrarea 
socio-economică a pacienţilor adulţi cu boli 
cardiace congenitale.

Centrul se adresează pacienţilor adulţi cu 
boli cardiace congenitale necorectate sau co-
rectate total sau partial, printre care: 

Boli cardiace congenitale simple (bicus-
pidia aortică, defectul septal interatrial, de-
fectul septal interventricular, persistenta de 
canal arterial, fereastra aorto-pulmonară, 
stenozele în tractul de ieşire al ventriculului 
stang sau al ventriculului drept)

Boli cardiace congenitale de complexitate 
medie (canalul atrioventricular, coarctaţia de 
aortă, boala Ebstein, tetralogia Fallot)

Boli cardiace congenitale de complexitate 
mare (sindromul Eisenmenger, transpozitia 
de vase mari, trunchiul arterial comun, ven-
triculul cu dublă cale de ieşire, ventriculul 
unic cu dublă cale de intrare, atrezia de mi-
trală, atrezia de tricuspidă, atrezia de pulmo-
nară, cordul stang hipoplazic)

Centrul colaborează cu clinici europene 
cu experienţă (Germania, Italia, Marea Bri-
tanie) în vederea tratamentului pacienţilor 
adulţi cu boli cardiace congenitale complexe.

Echipa centrului e formata din medici 
cardiologi (Prof. Dr. Ioan Mircea Coman, Prof. 
Dr. Carmen Ginghină, Dr. Roxana Enache, Dr. 
Andreea Săndulescu, Dr. Matei Costel, Dr. 
Dan Dorobanţu, Dr. Noela Radu, Dr. Ruxan-
dra Badea, Dr. Teodora Radu, Dr. Irina Maco-
vei, Dr. Georgiana Olaru-Lego, Dr. Nicu Ca-
tană), intervenţionişti (Dr. Dan Deleanu, Dr. 
Pavel Platon, Dr. Lucian Predescu, Dr. Marian 
Croitoru), anestezişti (Dr. Liana Văleanu), 
chirurgi (Dr Andrei Iosifescu), psiholog (Ele-

na Marinescu) şi asistente medicale (Dana 
Ghezea, Ioana Cană, Adriana Nicolae, Elena 
Andrei).

Echipa are câte o întalnire lunară în care 
sunt discutate toate cazurile de boli cardiace 
congenitale simple care se pretează la trata-
ment intervenţional sau chirurgical, cazurile 
de boli cardiace congenitale complexe care 
necesită strategie terapeutică chirurgicală 
complexă sau reintervenţii şi cazurile de boli 
cardiace congenitale complicate cu hiper-
tensiune pulmonară care necesită tratament 
vasodilatator pulmonar în cadrul Programu-
lui Naţional de Tratament al Hipertensiunii 
Pulmonare.

Pentru toate patologiile mentionate ante-
rior, în momentul diagnosticului sau al luării 
în evidenţă şi în cadrul vizitelor periodice, 
în funcţie de necesitate, pacienții beneficia-
ză de consult clinic, teste de laborator (teste 
uzuale, BNP/NT-proBNP, markeri de necroză 
miocardică, D –Dimeri, evaluare de factori 
trombofilici, sideremie, feritină serică), ECG, 
ecografie cardiacă și vasculară, test 6 minute, 
explorari imagistice secţionale CT si RM (în 
colaborare cu Institutul Clinic Fundeni), cate-
terism cardiac stâng şi drept, coronarografie 
şi arteriografii pulmonare şi aortice.

Posibilităţile de tratament disponibile în 
centru includ terapia interventionala a de-
fectului septal interatrial şi interventricular, 
a persistentei de canal arterial, a coarctaţiei 
de aortă, a stenozei valvulare pulmonre şi a 
stenozei pulmonare arteriale periferice. Cen-
trul asigură şi tratamentul chirurgical al de-
fectului septal interatrial şi interventricular, 
al persistentei de canal arterial şi a coarcta-
tiei de aorta (în cazurile ce nu se pretează la 
tratament intervenţional), şi a stenozelor din 
tractul de ieşire al ventriculului drept sau al 
ventriculului stâng, în boala Ebstein şi cazu-
rile de tetralogie Fallot operată ce necesită re-
intervenţie (înlocuire valvulară pulmonară).

În contextul evoluţiei bolii centrul asigu-
ră terapie intervenţională în managementul 
complicaţiilor (embolizare bronsică în sindro-
mul colateralelor aorto-pulmonare cu hemop-
tizii) şi terapia avansata a insuficienţei cardia-
ce drepte (asistare circulatorie avansată).

În urmărire activă se numără aproxima-
tiv 900-1000 pacienţi adulţi cu boli cardiace 
congenitale.

Centrul asigură educaţia medicală conti-
nuă în domeniul bolilor cardiace congenita-
le, atât pentru membrii echipei cât şi pentru 
personalului medical extern, prin sesiuni 
ştiinţifice organizate la Congrese Nationale, 
cum ar fi Congresul UMF Carol Davila şi Con-
gresul Naţional al Societăţii Române de Car-
diologie, şi prin prezentări de Referate cu te-
matica bolilor cardiace congenitale în cadrul 
institutului.

Centrul de Expertiză în Boli Cardiace Congenitale 
la Adulți al Institutului de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
Coordonator Centru: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman
Date de contact: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare  
"Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti, şos. Fundeni, Nr. 258, Sector 2, Cod poştal 
022322, Tel. centrală: 021 302.11.10, Fax: 021 317.52.21,  
email: centru.expertiza.bcc@gmail.com

În cadrul Institutului de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Ili-
escu" îşi desfășîoară activitatea Centrul 
de expertiză în hipertensiunea pulmo-

nară ce are ca şi scop diagnosticul etiologic 
adecvat, clinic şi paraclinic, pozitiv şi dife-
renţial al pacienţilor cu hiperteniune pulmo-
nară. De asemenea, pentru pacienţii cu hi-
pertensiune arterială pulmonară (grupul I cf. 
clasificării Nice) şi hipertensiune pulmonară 
cronică post trombembolică (grupul IV cf. 
clasificării Nice) centrul asigură şi tratament 
complet în funcţie de etiologie (medicamen-
tos/ interventional/ chirurgical). În colabo-
rare cu Asociatia Pacientilor Hipertensivi 
Pulmonari din Romania, centrul încearcă să 
asigure şi un suport psihosocial şi să facili-
teze integrarea pacienţilor cu hipertensiune 
pulmonară.

Centrul se adresează pacienţilor cu suspi-
ciune de hipertensiune pulmonară de diverse 
etiologii cf. Clasificarii NICE 2015:

Hipertensiune arterială pulmonară (Idio-
patică, Ereditară, Hipertensiunea pulmonară 
asociată medicamentelor şi toxinelor, asoci-
ata cu boli de ţesut conjunctiv, infecţie HIV, 
hipertensiune portală, boli cardiace conge-
nitale, schistosomioză, boală veno-ocluzivă);
•	 Hipertensiune pulmonară secundară boli-

lor cordului stâng;
•	 Hipertensiune pulmonară secundară boli-

lor pulmonare;
•	 Hipertensiune pulmonară cronică post 

tromboembolică;
•	 Hipertensiune pulmonară cu mecanism 

polifactorial sau neclar;
Centrul de expertiză în hipertensiunea 

pulmonară colaborează cu instituţii medi-
cale din străinătate (Praga, Viena) în vederea 
asigurării tratamentului pacienţilor cu hi-
pertensiune pulmonară cronică post trom-
boembolică, care constă în endarterectomie 
pulmonară, operatie care nu este disponibilă 
în Romania. Mentionăm că 2 membri ai gru-
pului au început un program de pregatire 
profesională în vederea începerii unor proce-
duri de tip angioplastie pulmonară cu balon 
la pacienţii cu HTP cronică post tromboem-
bolică inoperabilă.

Echipa centrului este alcătuită din me-
dici cardiologi (Prof. Mircea Ioan Coman, 
Prof. Carmen Ginghina, dr. Roxana Enache, 
dr. Matei Costel, dr. Teodora Radu, dr. Geor-
giana Olaru Lego, dr. Noela Radu, dr. Ruxan-
dra Badea), intervenţionişti (dr. P. Platon, dr. 
L. Predescu, dr. M. Croitoru), anestezist (dr. 
Liana Văleanu), psiholog (Elena Marinescu), 
asistente medicale (Dana Ghezea, Ioana 
Cană, Adriana Nicolae, Elena Andrei) şi men-
ţionam expertiza d-lui dr. Dr. T. Constanti-
nescu în patologia pneumologică conexă.

Echipa are câte o întalnire lunară în care 
sunt discutate aspecte ştiinţifice, clinice, 
administrative şi organizatorice, iar discu-
ţiile sunt consemnate în procese verbale. În 
cadrul acestor şedinţe sunt discutate toate 
cazurile noi de hipertensiune pulmonară in-
vestigate în institut şi se iau decizii privind 
includerea în program şi alegerea strategiei 
terapeutice.

Pacienţii exploraţi şi urmăriţi de centrul 
nostru includ pacienţi cu suspiciune de hi-
pertensiune pulmonară neconfirmată, sau 
confirmată dar de etiologii care nu au indi-
caţie de tratament specific, şi pacienţi con-
firmaţi cu hipertensiune arterială pulmonară 
sau post tromboembolică care primesc medi-
caţie specifică.

La data de 31.06.2019 sunt incluşi şi tra-
taţi în Programul Naţional pentru Boli Rare, 
secţiunea HTAP, un total de 133 de pacienţi 
urmariţi în Secţiile Cardiologie 2 si Cardiolo-
gie 3. Dintre aceştia 71 au HTP asociată bolii 
congenitale de cord (sindrom Eisenmenger, 
pacienti operati cu HTP persistentă posto-
perator etc), 20 sunt diagnosticaţi cu HTP 
idiopatica, 9 cu HTP asociată bolilor de ţesut 
conjunctiv, 24 cu HTP cronică post trombo-
embolică şi 9 cu alte forme de HTP (asociind 
microsferocitoză, ciroză hepatică etc).

În cursul bilanţului iniţial şi ulterior, la vi-
zitele periodice, în funcţie de necesitate, pa-
cienţii beneficiază de consult clinic, analize 
de laborator (teste uzuale, BNP/NT-proBNP, 
markeri de necroză miocardică, D–Dimeri, 
evaluare de factori trombofilici), ECG, eco-
grafie cardiacă si vasculara, testare cardio-
pulmonara, test 6 minute, explorari imagis-
tice sectionale CT si RM (in colaborare cu 
Institutul Clinic Fundeni), cateterism cardiac 
stâng şi drept, coronarografie şi arteriografii 
pulmonare. În funcţie de etiologia hiperten-
siunii pulmonare, pacienţii primesc terapie 
medicamentioasă specifică în cadrul Progra-
mului Naţional de Boli Rare, sectiunea HTAP. 
În contextul evoluţiei clinice nefavorabile se 
încearcă tratamentul medicamentos al com-
plicaţiilor cardiovasculare, terapia avansată 
a insuficienţei cardiace drepte (asistare cir-
culatorie avansată), terapia interventională 
în sfera cardiacă şi vasculară pulmonară (em-
bolizări, stentări etc).

Centrul asigură şi educaţia medicală con-
tinuă în domeniul HTP atât pentru membrii 
echipei, cât şi pentru personalul medical 
extern, prin sesiuni ştiinţifice organizate la 
Congrese Naţionale cum ar fi Congresul UMF 
Carol Davila şi Congresul Naţional al Societă-
ţii Române de Cardiologie, prin organizarea 
anuală a PHADER SPRING FORUM Sibiu şi 
prin prezentarea de Referate cu tematică le-
gată de HTP în cadrul clinicii.

Centrul de Expertiză în Hipertensiunea 
Pulmonară al Institutului de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
Coordonator Centru: Prof. Dr. Ioan Mircea Coman
Date de contact: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare 
"Prof. Dr. C. C. Iliescu", Bucureşti, Şos. Fundeni, Nr. 258, Sector 2, Cod poştal 
022322, Tel. centrală: 021 302.11.10, Fax: 021 317.52.21 
Email: centru.expertiza.htp@gmail.com
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Despre Clinica de 
Cardiologie – date 
concrete

Secția clinică de Cardiologie Me
dicală este parte integrantă, încă de 
la momentul înființării, din struc
tura aprobată a Institutului de Boli 
Cardiovasculare "Prof. Dr. George 
I.M. Georgescu" Iași. IBCV este o in
stituţie medicală publicǎ terțiară de 
importanţǎ regionalǎ, clasificatǎ în 
funcţie de competenţǎ la categoria 
I M, care asigură asistenţă sanitară 
din anul 1995 și care în acest mo
ment are o capacitate de 130 paturi. 
Dintre acestea, Clinica de Cardiolo
gie medicală dispune de 80 paturi, 
din care 22 distribuite în Unitatea de 
Supraveghere și Tratament a pacien
tului Coronarian Critic (USTACC). 
Institutul oferă servicii medicale cli
nice în regim de spitalizare continuă, 
acuți, și spitalizare de zi dedicate 
specialităților cardiologie, cardiolo
gie intervențională, electrofiziologie 
și chirurgie cardiovasculară pentru 
aproximativ 29.000 pacienți anual. 

Obiectul specific de activitate al 
Clinicii de Cardiologie îl constituie 
diagnosticul și tratamentul com
plex, multidisciplinar, al pacienților 
cu afecțiuni cardiovasculare pes
te care se suprapune desfășurarea 
activității didactice, științifice și de 
cercetare în domeniu. Conceptul de 
calitate a serviciilor medicale oferite 
de Clinica de Cardiologie din cadrul 
IBCV întrunește cele trei condiţii 
fundamentale necesare: calitatea 
profesionalǎ prin resursa umană, 
așteptǎrile pacientului prin servicii 
de excelență și managementul in
tern al calitǎţii.

Clinica de Cardiologie medi
cală din cadrul IBCV deservește 
populația a 8 judeţe, respectiv în
treaga regiune de NordEst a Româ
niei (4,2 milioane persoane, adică 
21% din populaţia țării) oferind 
proceduri diagnostice și terapeutice 
care nu se regăsesc în alte spitale de 
profil din Moldova, prin dezvoltarea 
și punerea în aplicare a Programelor 
Naționale de Sănătate ale Ministeru
lui Sănătății.

Grav afectată de incendiul de
vastator din aprilie 2018, alături de 
celelalte secții ale Institutului, Clini
ca de Cardiologie a trebuit să își re
distribuie activitatea USTACCului, 
iar cu sprijinul și sacrificiul uneori 
al întregii echipe de cadre medica
le și respectiv personal auxiliar a 
reușit să continue oferirea de servicii 

medicale la aceleași standarde, ba 
chiar crescând volumul de activita
te prestată pentru a putea menține 
contractul cu Casa de Asigurări de 
Sănătate.

Gânduri ca Șef al 
Secției de Cardiologie 
și Planuri de viitor

Poziția în care mă aflu acum este 
una deloc comodă sau de invidiat 
și am considerato de la început ca 
pe o provocare personală. Am știut 
că pornesc având alături de mine o 
echipă tânără, motivată, cardiologi 
profesioniști de excepție, cu gândul 
la Profesor Dr. George I.M. Geor
gescu al cărui model și amprentă se 
regăsește în fiecare dintre noi, oa
meni pe care iam simțit aproape și 
pentru care dorința de schimbare a 
reprezentat un deziderat.

Sunt conștient că în acest par
curs pe care mil propun vor fi mo
mente ușoare și momente grele, 
când alături de echipă vor fi perioa
de în care vom face lucruri noi ce ne 
vor captiva atenția și astfel motivația 
va veni de la sine, dar vor fi și perioa
de în care ceea ce părea clar până la 
un punct, nu va mai fi la fel de clar, 
și vom fi nevoiți să găsim împreună 
resursele de a merge mai departe.

Refacerea Clinicii de Cardiolo
gie și aducerea ei la standardele și 
normele europene impuse de acre
ditarea națională a spitalelor este 
unul dintre proiectele pe care îmi 
propun să îl realizez folosindu
mă de toate mijloacele pe 
care le pot accesa. Și pen
tru ca lucrurile să nu fie 
tocmai simple, Unitatea 
de Supraveghere și Tra
tament a pacienților 
Coronarienei Critici 
(USTACC), este unul 
din compartimentele 
clinicii, dezafectate de 
incendiul care a devastat 
Institutul în aprilie 2018.

De asemenea, în calitate de 
coordonator al activității didactice 
și al rezidenților de cardiologie din 
acest centru de pregătire, doresc să 
continui o Școală de Cardiologie de 
tradiție, cu sprijinul colegilor atât din 
învățământ cât și din rețeaua sanita
ră, să selectăm oameni noi pe care 
să îi promovăm pe criteriul calității 
umane, profesionale și de cercetare.

Nu îmi doresc să fiu prietenul 
și nici fratele vreunuia dintre cei pe 
care îi coordonez. E posibil ca unii 

dintre noi să dezvoltăm relații de 
prietenie, e posibil să nu, mai puțin 
contează asta. Ce urmăresc eu cu fi
ecare e ceva la fel de valoros, poate 
și mai valoros, și anume relații profe
sionale de încredere bazate pe dem
nitate și respect reciproc. Suntem o 
echipă și ne bazăm pe încredere.

Îmi place să câștig. Perfor manța 
contează și atunci când tragem linie 
trebuie să fim pe plus. Îmi place să 
fac lucruri cu impact, să mă con
centrez pe chestiunile importante. 
Chiar dacă respect criteriile impuse 
de procedură, și de multe ori tre
buie să dau atenție la formalități, 
încerc totuși să le elimin pe cât pot. 
Mă interesează rezultatul. Îmi plac 
lucrurile ambițioase, vreau să ne 
îmbunătățim constant modul de 
lucru, să ne îmbunătățim noi, să ne 
creștem nivelul serviciilor medicale 
pe care le oferim. 

Clinica de Cardiologie din In
stitutul de Boli Cardiovasculare 
Iași a reprezentat mereu un reper 
pentru tânăra generație de doctori 
care aleg să descifreze mistere
le cardiologie moderne, un reper 
pentru generațiile care au finalizat 
cu mândrie pregătirea în specia
litate aici și care acum dau tonul 
și își exercită performanța dobân
dită în județele din Moldova sau 
chiar mai departe, un reper pentru 
pacientul care a fost tratat aici și 
care acum ne recomandă pentru 

excelența în servicii de cardiologie, 
reintegrânduse în mediul social și 
continuânduși viața. 

Și pentru că mă aflu la mijloc, în
tre două generații, caut să îmi fac în 
continuare meseria de doctor, să fiu 
bun în ceea ce fac, să ofer înainte de 
a cere, deși îmi recunosc vulnerabili
tatea de câte ori am ocazia, fiind sin
cer, încerc să mă cunosc mai bine și 
să vorbesc cu ambele generații, pen
tru ca proiectele noastre de viitor să 
aibă sustenabilitate.

Zilele Cardiologice 
"George I.M. 
GEORGESCU" – 2019 

Anul acesta, între 30 octombrie 
și 2 noiembrie, organizăm în Iași, 
la Hotel Unirea,  cea de a Va ediție 
a Conferinței Zilele Cardiologice 
"Prof. Dr. George I.M. GEORGESCU", 
un eveniment de anvergură care se 
recomandă singur, afișânduși no

torietatea prin Lectorii Invitați, 
personalități de renume 

național dar și mondial din 
domeniul Cardiologiei și 
Chirurgiei cardiovasculare, 
Medicinei Interne, Nefro
logiei, Neurologiei, Endo
crinologiei, Bolilor meta
bolice, Gastroenterologiei, 

Bolilor Infecțioase și nu în ultimul 
rând a Medicinei de Familie. 

Evenimentul, se va desfășura 
sub patronajul științific al Societății 
Române de Cardiologie, și are drept 
organizator Clinica de Cardiologie 
din cadrul Institutului de Boli Cardi
ovasculare Iași, în colaborare cu Uni
versitatea de Medicină și Farmacie 
"Grigore T. Popa" Iași, Colegiul Medi
cilor Iași și Asociația Medicală "Elite 
Cardio Club". 

Pe parcursul a 4 zile, progra
mul se va desfășura prin sesiuni de 
conferințe, workshopuri, prezentări 
de cazuri clinice comentate, precum 
și cursuri pe teme de interes actual, 
din domeniul cardiologiei, dar și cu 
caracter interdisciplinar, dintre care 
aș dori să dezvălui numai câteva: 
Rolul imagisticii în patologia cardio-
vasculară, Noi factori de risc asociați 
fibrilației atriale, Boli cardiovascula-
re genetice, Sindromul cardiorenal, 
Relația microbiom – boli cardiovas-
culare, Automonitorizarea tensiunii 
arteriale la pacientul hipertensiv, 
Boala cardiovasculară și cancerul, 
Reabilitarea respiratorie în hiperten-
siunea pulmonară, Sarcina și bolile 
cardiovasculare, Aritmii și dispozitive 
cardiace implantabile, Urgențe car-
diovasculare, Injuria miocardică de 
reperfuzie, Patologia cardiacă struc-
turală și cardiologia intervențională, 
dar și prezentarea noutăților din ghi
durile de practică medicală.

Ca elemente de noutate, anul 
acesta vom introduce cursuri 
preconferință pentru punerea la 
punct a unor subiecte de mare in
teres în patologia cardiovasculară, 
o sesiune organizată de și adresată 
cadrelor medii, dar și o sesiune a me
dicilor de familie, în care aceștia vor 
putea aborda probleme specifice ale 
urmăririi pacientului cardiovascular.

Atât în deschiderea evenimen
tului din 2019, cât și pe parcursul 
desfășurării acestuia vă invităm să 
descoperiți o serie de surprize pe 
care le pregătim pentru dumnea
voastră. De aceea vă rugăm ca pen
tru înscrieri și detalii suplimentare 
să accesați siteul www.zilelecardio
logice.ro, sau să vă adresați direct fir
mei organizatoare, SC Focus Event 
SRL (office@focusevent.ro).

focus
event

Operator Conferinta

focus
event

Operator Conferinta

CLINICI DE CARDIOLOGIE  
DE REFERINȚĂ
Dr. Cristian Stătescu, şeful Clinicii de Cardiologie a Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

Clinica de 
Cardiologie a 

Institutului de Boli 
Cardiovasculare 
din Iași – spunem 

mereu prezent!
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În mod clasic, TRC se rea
lizează utilizând dispozi
tive implantabile triplu
camerale (stimulatoare/

defibrilatoare), respectiv stimu
lare biventriculară, deși ghidul 
curent de resincronizare car
diacă ESC 2013 menționează 
stimularea unică de VS ca fiind 
noninferioară stimulării biven
triculare. Aceste rezultate au la 
bază studii care sau desfășurat 
prin randomizarea pacienților 
cu stimulatoare/defibrilatoa
re triplucamerale fie către sti
mulare biventriculară fie către 
stimulare unică de VS3,4, insă 
recent Cozma et al. au demon
strat fezabilitatea terapiei de 
resincronizare cardiacă utili
zând stimulatoare bicamerale 
cu sonde la nivel atriu drept/
ventricul stâng (AD/VS) bazân
duse exclusiv pe stimularea cu 
fuziune5. Acest concept se ba
zează pe faptul că la pacienții 
cu conducere atrioventricula
ră normală, asincronismul de 
contracție cauzat de blocul de 
ramură stângă poate fi corectat 
doar prin stimularea de la nive
lul sondei de sinus coronar, ne
fiind necesară stimularea de VD 
(care de altfel sa demonstrat 
a avea efecte deletorii asupra 
funcției sistolice a VS). Așadar 
scopul este de a obțiune fuziu
ne intre conducerea intrinsecă 
prin ramul drept al fascicolului 
Hiss și stimularea de VS.

Deși studiul a inclus un 
număr redus de pacienți (55) 

implantați în 3 centre de 
referință în electrofiziologie din 
țara noastră (IBCV Timișoara, 
Spitalul Clinic de Urgență Flo
reasca București, Spitalul Cli
nic de Recuperare ClujNapo
ca), a reușit să demonstreze 
un răspuns favorabil cu putere 
semnificativ statistică pentru 
resincronizarea prin stimulare 
exclusiv cu fuziune pe un lot 
atent selecționat de pacienți, 
criteriile de includere fiind 
următoarele:
•	 pacienți cu insuficiență cardiacă 
clasa NYHA II-III și fracție de ejecție 
≤35%, aflați sub tratament medical 
optim pentru o perioadă de minim 
3 luni, complex QRS ≥ 130 ms, 
morfologie de tip BRS major,

•	 pacienți cu cardiomiopatie dila-
tativă non-ischemică,
•	 pacienți in ritm sinusal cu condu-
cere atrioventriculară normală – in-
terval PR <250 ms.

Au fost excluși pacienții cu 
istoric de fibrilație atrială per
sistentă, infarct miocardic sau 
boală coronariană semnifica
tivă, precum și cei cu indicație 
de defibrilator cardiac in 
prevenția secundară a morții 
subite cardiace.  

Prin bunăvoința tuturor au
torilor prezentăm câteva ima
gini de fluoroscopie, ECG, pre
cum și rezultatele obținute în 
urma acestui studiu. 

Tabelul următor prezintă 

rezultatele obținute după ur
mărirea acestui lot de pacienți 
pe o perioadă de 35±18 luni; 
așa cum se poate observa sa 
obținut un important proces 
de reversremodelare la nive
lul VS, cu creșterea fracției de 
ejecție și scăderea semnficativ 
statistică atât a volumului tele
sistolic cât și telediastolic al VS. 

Așadar stimularea unică 
de VS reprezintă o alternativă 
sigură și eficientă la anumi
te categorii de pacienți, însă 
chiar mai mult decât atât exis
tă studii cum este cel publicat 

de dr. Vătășescu (Europace, 
2009) care a demonstrat că re
sincronizarea prin stimulare 
cu fuziune poate determina 
apariția unui profil de super
responder6. Un alt exemplu ar fi 
trialul GREATEREARTH, care 
a randomizat 121 de pacienți 
timp de 6 luni către stimulare 
biventriculară sau stimulare 
unică de VS, ulterior cu schim
barea pacienților intre cele 2 
brațe ale studiu, demonstrând 
că 17% dintre pacienții care nu 
răspund la stimularea biventri
culară pot răspunde favorabil 
la stimularea unică de VS7. 

Pe lângă aceste dovezi ale 
eficienței clinice ale stimulă
rii cu fuziune, ar fi de luat in 
considerare costurile mai mici 
ale dispozitivelor bicamerale 
versus triplucamerale, sim
plificarea tehnicii operatorii 
și reducerea riscurilor peri și 
postprocedurale asociate cu 
implantul a 3 sonde compara
tiv cu 2 sonde.  

Așadar există argumente 
care să justifice stimularea uni
că de VS ca alternativă sigură 
și eficientă la terapia clasică de 
resincronizare prin stimulare 

RESINCRONIZAREA EXCLUSIV DE 
FUZIUNE VA AVEA LOC ÎN GHID?
Cristina Văcărescu1, Dragos Cozma1,2

1 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara
2 Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara 

TERAPIA DE RESINCRONIZARE CARDIACĂ (TRC) DETERMINĂ 
AMELIORAREA STĂRII CLINICE A PACIENTULUI, ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CALITĂŢII VIEŢII, SCĂDEREA RATEI DE SPITALIZARE PENTRU 
INSUFICIENŢA CARDIACĂ PRECUM ȘI SCĂDEREA MORTALITĂŢII 
PRIN REGRESIA REMODELĂRII PATOLOGICE A VENTRICULULUI 
STÂNG ȘI CREȘTEREA FRACŢIEI DE EJECŢIE A VENTRICULULUI 
STÂNG1. UTILIZAREA TRC LA PACIENȚII CU IC A INCEPUT IN ANII 
`90, BENEFICIILE ACESTEIA FIIND DEMONSTRATE IN STUDII 
MULTICENTRICE CE AU INROLAT PESTE 8000 DE PACIENȚI, IAR IN 
MOMENTUL ACTUAL IMPLEMENTAREA TRC ÎN PRACTICA CLINICĂ 
ESTE REGLEMENTATĂ DE CĂTRE GHIDUL ESC 2013 DE STIMULARE 
CARDIACĂ2. CU TOATE ACESTEA, NUMEROASE PROBLEME 
REPREZINTĂ UN SUBIECT DE DISCUȚII ȘI DE CERCETARE, CA DE 
EXEMPLU PROBLEMATICA PROCENTAJULUI MARE (INCĂ 30%!) 
DE PACIENȚI NON-RESPONDERI, SAU COMPLICAȚIILE PERI/POST 
PROCEDURALE LEGATE DE TEHNICA LABORIOASĂ DE IMPLANT. 

Figura 1. Imagine de fluoroscopie in incidență oblic anterior stâng: se 
remarcă prezența celor două sonde bipolare la nivelul urechiusii atriului 
drept și ram lateral al sinusului coronar.

Figura 2. Se remarcă post
resincronizare obținerea unui 
aspect RS in V1,V2/QS in D1, avL, 
V5, V6, precum și modificarea 
axului electric de depolarizare 
al cordului comparativ cu ECG 
preimplant. 
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biventriculară, totuși trebuie să 
recunoaștem necesitatea unor 
studii mari, randomizate care 
să urmărească pe termen lung 
și aprecieze raportul risc/bene
ficiu in cazul utilizării stimula
toarelor bicamerale cu sonde 
AD/VS. Deasemenea definirea 
criteriilor clare de selecție pen
tru pacienți și necesitatea unor 
algoritmi de programare care 
să analizeze intrinsec gradul 
de fuziune reprezintă încă un 
domeniu deschis de cercetare, 
însă credem cu convingere că 
resincronizarea prin utilizarea 
de stimulatoare bicamerale cu 
sonde la nivel AD/VS își va  găsi 
cu siguranță locul în viitoarele 
ghiduri de stimulare cardiacă. 

Before RA/LV CRT-P = inainte de 
resincronizare prin stimulare la nivel AD/VS, 
mid term follow-up = urmărire pe termen 
mediu, relative change = variația relativa 
*valoarea modificării relative intre valorile 
inițiale şi cele de follow-up, calculată ca 
procentaj, LVEF = fracție de ejecție VS, LVEDV 
= volum telediastolic VS, LVESV = volum 
telesistolic VS, mean ± SD = medie ± 
deviație standard. 
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Epub 2011 Nov 21.

Cozma et al, J. Clin. Med. 2018

D
e ceva vreme mă preocu-
pă intens ecuația greoaie 
pe care trebuie să o rezol-
văm, parte a unui sistem 

medical de stat care are din ce în ce 
mai puțin de oferit asiguraților, repre-
zentată de pacienții care au nevoie de 
dispozitive cardiace implantabile. 

La o primă evaluare lucrurile par a fi 
simplificate prin recomandările noas-
tre de genul: pacientul are indicație de 
stimulator, defibrilator, CRT, TAVI , en-
doproteză etc. și se va adresa unei cli-
nici specializate de profil sau, în cazul 
fericit, se va prezenta la data stabilită 
pentru a i se monta respectivul dispozi-
tiv. Însă de la indicație și recomandare 
până ce pacientul ajunge să primească 
și să se i se implanteze device-ul adec-
vat este o cale lungă, sinuoasă, de mul-
te ori greu de parcurs din nenumărate 
motive de către pacienții noștri, boala 
cardiacă prin executorul ei judecăto-
resc, moartea subită, nu ne așteaptă și 
ne condamnă fără judecată.

La nivel mental și de conștiință am 
putea considera că suntem acoperiți, 
fiind tentați să gândim adaptativ sim-
plu: eu i-am recomandat, nu-i vina mea 
că nu sunt posibilități, pacientul trebu-
ie să lupte pentru sănătatea lui etc.

Personal, încep să cred că avem cel 
puțin o responsabilitate colectivă, noi, 
cardiologii. Ok, muncim mult pentru 
a compensa nevoile din sistem, une-
ori până la epuizare, dar asta nu ne 
scutește de obligația de a  lupta pen-
tru pacienții noștri, cel puțin să avem 
o poziție clară și o atitudine armată 
adecvată comună prin organizațiile 
noastre de profil față de cei ce con-
damnă națiunea la moarte, probabil 
fără intenție, fără știință.

Știința este la noi și trebuie să o fo-
losim în folosul oamenilor, altfel sun-
tem și NOI condamnabili. 

Ce avem de făcut? Un plan simplu, 
pe termen lung, cu un proiect bine 
gândit și argumentat științific în ceea 
ce privește rezolvarea problemelor de 
prevenție secundară, unde riscul de 
evenimente și mortalitate cardiovas-
culară este semnificativ crescut față de 
zona prevenției primare. Bineînțeles, 
un program național de prevenție 
primară cardiovasculară este imperi-
os necesar, dar se lasă de foarte mult 
timp așteptat.

Am priceput, statul de drept nu 
dorește o lege a prevenției pentru 
națiune, dar măcar să demonstrăm că 
o dorim NOI pentru populația acestei 
țări, cu focus în zona prevenției se-
cundare unde pacienții cu boli cardi-
ovasculare cunoscute mor cu multe 
zile și cu multă speranță în listele de 
așteptare.

Haideți să facem ceva, să apreciem 
și să măsurăm în populație necesitatea 
de dispozitive, existența necesarului 
fiind un instrument financiar care ar 
reflecta realitatea, ar facilita calibrarea 
resurselor și probabil ar ajuta statul ro-
mân să conștientizeze magnitudinea 
problemei prezentate.

Implicarea SRC devine vitală în lan-
sarea unui registru național de dispo-
zitive implantabile cardiace pe secțiuni 
specifice, în primul rând pentru a mă-
sura crunta realitate din teren prin 
stimularea și determinarea cardiolo-
gilor să raporteze într-o bază de date 
indicațiile pe care le fac în practica de 
zi cu zi cât și statusul recomandărilor la 
anumite intervale de timp.

Efortul personal al cardiologilor 
care dobândesc expertiză în afara țării 
și se întorc dornici să aplice medici-
na de top în România rămâne și el, în 
acest context al neimplicării noastre, 
fără rezultatele așteptate. 

Dacă privesc retrospectiv constat cu 
mâhnire că degeaba m-am străduit să 

învăț imagistică neinvazivă și alte teh-
nici prin Franța, Singapore și recent 
USA pentru că am aplicat mult prea 
puțin datorită neajunsurilor și lipsei de 
preocupare din partea statului pentru 
dezvoltarea medicinei care ne lipsește. 

Este un punct de plecare, mode-
le există (vorbeam în numărul trecut 
de registrul de terapie biologică), nu 
trebuie decât să începem de undeva. 
Timp nu prea avem, dar cu siguranță 
putem găsi. O sugestie ar fi să mai 
renunțăm la unele din conferințele 
mult prea teoretice de la congresele 
noastre, plasate  uneori în zona me-
ta-filozofică și să le înlocuim cu unele 
practice, reale, plecând de la proble-
mele semnalate: avem problema asta, 
cum o rezolvăm, propuneri, soluții, vo-
tăm, delegăm, evaluăm periodic rezul-
tate etc.

Până atunci, Sinaia rămâne orașul 
cardiologiei fără cardiolog…

PS: Pentru a percepe ansam-
blul dezastruos al realității medicale 
românești vă recomand spre citire ul-
timul Eurobarometru din 22 august 
2019 (https://ec.europa.eu/health/la-
test_updates_ro?page=1) care reflec-
tă real starea de sănătate din România-
Indicator on disease-specific mortality 
(ECHI 13) by disease and by sex upda-
ted with 2016 Eurostat data.

CUNOAȘTEREA 
GREȘELILOR ESTE 
ÎNCEPUTUL SALVĂRII
(Epicur)

de Silviu Stanciu
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OBEZITATEA ESTE O BOALĂ ÎN CARE SE ACUMULEAZĂ EXCESIV 
GRĂSIME ÎN ORGANISM DIN CAUZA CONSUMULUI DE ALIMENTE 
MAI MARE DECÂT NEVOILE FIZIOLOGICE, ORI, MAI RAR, DIN 
CAUZA UNOR DEREGLĂRI METABOLICE. ESTE O BOALĂ CRONICĂ, 
CONDIȚIONATĂ GENETIC, FACTOR MAJOR DETERMINANT PENTRU 
O SERIE DE BOLI ASOCIATE (DIABET ZAHARAT, HIPERTENSIUNE 
ARTERIALĂ, DISLIPIDEMIE, APNEE ÎN SOMN, PATOLOGIE 
OSTEOARTICULARĂ, ETC). OBEZITATEA POATE FI CUANTIFICATĂ PRIN 
DIFERITE MĂSURĂTORI, CUM AR FI INDICELE DE MASĂ CORPORALĂ 
(IMC), SUPRAFAȚA CORPULUI, CIRCUMFERINȚA TALIEI, RAPORTUL 
TALIE-ȘOLD ȘI RAPORTUL TALIE-ÎNĂLȚIME. CEL MAI ACCESIBIL 
ȘI UȘOR DE EVALUAT CRITERIU RĂMÂNE IMC IAR LA ADULȚI, 
SUPRAPONDERALITATEA SE DEFINEȘTE CA IMC MAI MARE SAU EGAL 
CU 25 ȘI OBEZITATE CA UN IMC MAI MARE SAU EGAL CU 30.

Prevalența globală a 
obezității aproape că 
sa dublat între 1980 
și 2014, iar acum sunt 

aproape două milioane de per
soane supraponderale sau obeze 
la nivel mondial. Pe baza ultime
lor estimări din țările Uniunii Eu
ropene, obezitatea afectează în
tre 1030% dintre adulți1. Această 
"epidemie a obezității" sa extins 
rapid devenind o problemă seri
oasă de sănătate publică, ea afec
tând un segment de populație în 
continuă creștere.  

Modalitățile de tratament 
pentru această boală sunt limita
te și ineficiente când vine vorba 
de pacienții cu obezitate morbi
dă (atunci când indicele de masă 
corporală depășește 40 kg/m2). 
Chirurgia și procedurile baria
trice reprezintă o opțiune efici
entă pentru scăderea în greutate 
susținută la această categorie 
de pacienți, iar eficiența acestor 
proceduri a crescut semnifica
tiv în ultimii 10 ani. Tehnicile de 
chirurgie bariatrică influențează 
balanța echilibrului energetic 
diminuând considerabil apor
tul alimentar si determinând 
organismul să consume energie 
din rezervele acumulate. Exis
tă dovezi care arată că aceste 
intervenții pot întârzia evoluția 
de la prediabet până la diabetul 
de tip 2 și pot fi benefice în tra
tamentul diabetului de tip 2. La 
pacienții supraponderali și obezi 
cu diabet zaharat de tip 2, sa de
monstrat că pierderea susținută 
în greutate îmbunătățește con
trolul glicemic și scade nevo
ia de medicamente care reduc 
glucoza.2 

Pacienții cu obezitate morbi
dă au o prevalență ridicată a bo
lilor cardiopulmonare iar bolile 
cardiovasculare la rândul lor sunt 
sursa a numeroase complicaţii 
perioperatorii. Chirurgia baria
trică se adresează astfel unei ca
tegorii de pacienți care asociază 
diferite afecțiuni medicale severe 
si este considerată o intervenție 
chirurgicală noncardiacă cu risc 
intermediarcrescut. Majoritatea 
pacienților cărora le este indica
tă intervenția chirurgicală baria
trică au o capacitate funcțională 
mică sau foarte mică, ceea ce face 
necesară evaluarea preoperato
rie a riscului cardiac. 

Considerente 
fiziopatologice

Obezitatea este asociată cu 
numeroase comorbidități care 
cresc riscul cardiac preopera
tor cum ar fi boala aterosclero
tică, hipertensiunea arterială, 
insuficiența cardiacă, hiperten
siunea pulmonară sau aritmiile. 
Hipertensiunea arteriala este o 
afecţiune frecvent întâlnită la 
pacienţii obezi, datorată unor 
mecanisme multiple: rezistență 
la insulină, modificări ale adi
pokinelor, activare inadecvată a 
sistemului nervos simpatic și a 
sistemului reninăangiotensină
aldosteron, anomalii structurale 
și funcționale ale rinichilor, cor
dului și vaselor. Cu timpul, dato
rită creşterii rezistenţei vasculare 
periferice, ea contribuie la insta
larea insuficienţei ventriculare 
stângi3.  

Obezitatea este asociată cu o 
creștere a markerilor inflamatori 

circulați, inclusiv a proteinei C
reactive și a citokinelor. Țesutul 
adipos în sine este probabil sursa 
acestui exces de citokine și IL6 
stimulează producerea de CRP 
de către ficat. Creșterea marke
rilor inflamatori este asociată 
cu rezistența la insulină și este 
un predictor important al eveni
mentelor aterosclerotice.

Există și numeroase anomalii 
respiratorii asociate obezității. 
Complicațiile respiratorii ale 
obezității includ disfuncția ven
tilatorie de tip mixt, hiperten
siunea pulmonară, insuficiența 
respiratorie, sindromul de ap
nee în somn, sindromul hipo
ventilațieobezitate. Persoane
le obeze au necesar crescut de 
ventilație datorită ineficienței 
musculaturii respiratorii, scăderii 
rezervei funcționale respiratorii 
și a volumului de rezervă expira
tor4. Acestea duc adesea la altera
rea raportului ventilațieperfuzie, 
în special atunci când pacientul 
se află în decubit dorsal. Încă 
din secolele trecute a fost descris 
sindromul Picwick, sindromul 
de obezitatehipoventilație care 
asociază hipoventilația alveolară 
și sindromul de apnee în somn. 
Devine astfel o provocare iden
tificarea acelor pacienți care au 
dezvoltat cord pulmonar cronic, 
simptomele fiind adesea nespe
cifice la pacienții cu obezitate 
morbidă. Nici examenul clinic 
nu ajută foarte mult în asemenea 
cazuri, zgomotele cardiace fiind 
de multe ori asurzite iar clasicul 
P2 accentuat care sugerează hi
pertensiunea pulmonară putând 
fi ratat. Ca o concluzie, atunci 
când evaluăm preoperator un 

pacient obez trebuie să luăm în 
considerație asocierea sindro
mului de apnee în somn cu toate 
complicațiile care apar în urma 
lui, mai ales la marii obezi care 
asociază policitemie și care recu
nosc faptul că sforăie, care acuză 
pauze nocturne în respirație, sau 
la care familia a remarcat episoa
de de apnee în timpul somnului 
sau care prezintă somnolență 
diurnă. Lucrurile însă nu devin 
mai simple o dată cu efectuarea 
unei poligrafii respiratorii deoa
rece hipertensiunea pulmonară 
poate avea și alte cauze în afara 
sindromului de apnee în somn, 
cum ar fi insuficiența ventricula
ră stângă sau emboliile pulmona
re recurente. 

Obezitatea reprezintă atât 
un factor de risc, cât și o cauză 
directă a insuficienței cardiace 
la adulți. Obezitatea severă pro

duce modificări hemodinami
ce care predispun la modificări 
ale morfologiei cardiace și ale 
funcției ventriculare, care pot 
duce la dezvoltarea insuficienței 
cardiace. Prezența hiperten
siunii arteriale, a sindromului 
de apnee în somn și a sindro
mului hipoventilațieobezitate, 
comorbidități despre care am 
discutat și care apar frecvent în 
obezitatea severă, pot contri
bui la dezvoltarea insuficienței 
cardiace la astfel de pacienți. 
Sindromul rezultat este cunos
cut sub numele de cardiomi
opatia obezității. Majoritatea 
pacienților obezi cu cardiomio
patie prezintă insuficiență cardi
acă diastolică, dar unii manifestă 
atât disfuncție diastolică cât și 
sistolică. Simptomele și semnele 
cardiomiopatiei obezității apar 
cel mai frecvent la pacienții cu o 

PARTICULARITĂȚILE EVALUĂRII 
PREOPERATORII ÎN CHIRURGIA 
BARIATRICĂ
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dimensiune corporală ≥75% din 
greutatea corporală ideală sau 
cu IMC ≥40 kg/mp5. Trebuie avut 
în vedere faptul că insuficiența 
cardiacă compensată poate fi 
agravată de încărcarea volemică 
asociată cu anestezia și chirur
gia abdominală. De asemenea 
presiunea intraabdominală care 
depășește 20 mm Hg în timpul 
laparoscopiei poate împiedica 
întoarcerea venoasă și poate scă
dea debitul cardiac.

Aritmiile cardiace maligne și 
anomaliile de conducere legate 
strict de obezitate sunt rare. Arit
miile ce apar la această categorie 
de pacienți sunt cel mai frecvent 
legate de hipoxia datorată apne
ei în somn, dar pacienții obezi 
pot dezvolta și fibrilație atrială, 
flutter atrial sau tahicardie ven
triculară idiopatică sau bradia
ritmii datorate disfuncției nodu
lui sinusal.6

Obezitatea se asociază și cu 
un status protrombotic și este 
asociată cu creșterea morbidității 
și mortalității prin tulburări 
trombotice, cum ar fi infarctul 
miocardic, accidentele vasculare 
cerebrale și trombembolismul 
venos.

Insuficiența circulatorie peri
ferică și varicele membrelor infe
rioare apar prin supraîncărcarea 
de volum a limfaticelor și prin 
creșterea volumului intravascu
lar asociată cu mobilitatea scă
zută întâlnită la persoanele obe
ze (reducerea funcției de pompă 
a mușchilor gambei și picioare
lor) care duc la refluxul sângelui 
în venele membrelor inferioare 
din cauza incompetenței valvu
lare venoase. 

Pe lângă efectele cardiopul
monare ale obezității care duc 
la dispnee importantă și scăde
rea capacității de efort, pacienții 
obezi asociază scăderea tonusu
lui muscular și dureri articulare 
ce agravează acest cerc vicios al 
sedentarismului și scad calitatea 
vieții. 

Evaluarea 
cardio vasculară 
preoperatorie

Creșterea riscului cardio
vascular la această populație 
de pacienți este determinată de 
numeroși factori precum diabe
tul zaharat, niveluri crescute ale 
trigliceridelor serice nivelurile 
de LDL colesterol, inflamația 
cronică și statusul protrombotic 
asociat obezității. Este evident 
faptul că bolile coronariene dia
gnosticate cresc riscul chirurgi
cal. Întro analiză populațională 
pe 25.428 de pacienți supuși unei 
intervenții chirurgicale bariatri
ce, rata complicațiilor cardiace 

a fost de 6,8 până la 15,3 la 1000 
pacienți.7 Mortalitatea anuală a 
fost de 1,5 %, în rândul pacienților 
supuși procedurilor bariatrice, 
mortalitate similară cu cea aso
ciată cu alte intervenții din sfera 
chirurgiei generale. 

Provocarea pentru cardio
logul clinician înainte de orice 
operație este identificarea paci
entului cu risc cardiovascular pe
rioperator crescut, efectuarea in
vestigatiilor preoperatorii nece
sare, evitând investigațiile inutile 
și gestionarea riscului periopera
tor. Istoricul, examenul fizic și o 
electrocardiogramă de repaus cu 
12 derivații sunt efectuate înain
te de orice operație.  Se va începe 
cu o anamneză completă, exa
men clinic și calcularea riscului 
perioperator folosind scorurile 
de risc NSQIP (http://www.sur
gicalriskcalculator.com/mior
cardiacarrest ) sau Lee (http://
www.mdcalc.com/revisedcar
diacriskindexforpreoperati
verisk/) conform recomandări
lor ghidului European8. Trebuie 
documentată prezența hiper
tensiunii arteriale, a diabetului 
zaharat, dependența de tutun și 
tratamentele urmate (inclusiv 
terapia βblocantă). În evaluarea 
preoperatorie a pacientului bari
atric trebuie să avem în vedere și 
cauzele secundare ale obezității 
cum ar fi bolile endocrine, gene
tice sau medicamentoase.

Examenul fizic poate să sub
estimeze frecvent prezența și 
gradul disfuncției cardiace la 
pacienții obezi. Pacientul obez 
cu capacitate funcțională scă
zută pune probleme de diagnos
tic, deoarece este important să 
se facă distincție între dispneea 
care însoțește decondiționarea 
fizică și cea secundară bolii car
diace. Distensia venoasă jugu
lară poate trece neobservată 
datorită dimensiunilor pacien
tului, iar zgomotele cardiace pot 
fi adesea asurzite. De asemenea 
edemele la nivelul membrelor 
inferioare care apar frecvente la 
pacienții obezi sunt nespecifice 
și pot fi o consecință a presiu
nilor de umplere crescute la ni
velul a ventriculului drept sau a 
creșterii presiunii intraabdomi
nale, în ciuda unui debit cardiac 
crescut.

Se vor recolta preopera
tor teste de laborator uzuale 
la care vom adăuga dozarea 
NTproBNP si a troponinei în 
cazul pacienților cu risc cres
cut. Trebuie avut însă în vedere 
faptul că sa demonstrat că ni
velurile scăzute ale NTproBNP 
la pacienții supraponderali și 
obezi nu exclud un diagnostic de 
insuficiență cardiacă cu fracție 
de ejecție păstrată9. 

Electrocardiograma de re
paus are, de multe ori, modi
ficări nespecifice dar poate 
orienta diagnosticul asupra 
comorbidităților prezente. Sem
nele electrocardiografice de hi
pertrofie ventriculară dreaptă, 
incluzând deviația axului QRS 
la dreapta și blocul de ramură 
dreaptă sugerează prezența hi
pertensiunii pulmonare, un fac
tor de risc chirurgical important. 
Aspectul de bloc de ramură stân
gă este neobișnuit în obezitatea 
necomplicată și crește posibili
tatea existenței unei cardiopatii 
ischemice silențioase.

Atunci când sunt identificate 
simptome de apnee în somn sau 
hipercapnie trebuie efectuată și o 
polisomnografie sau o poligrafie 
respiratorie. Se vor lua în consi
derare și alte cauze tratabile de 
hipercapnie, inclusiv sindromul 
de obezitatehipoventilație, alte 
boli pulmonare restrictive, boală 
pulmonară obstructivă cronică, 
insuficiența ventriculară stângă 
și hipotiroidismul. 

O radiografie toracică va fi 
efectuată la toți pacienții cu obe
zitate morbidă care sunt supuși 
intervenției bariatrice deoarece 
această categorie de pacienți 
întâmpină frecvent dificultăți 
respiratorii postoperator iar o 
radiografie toracică de referință 
ajută la diagnosticarea acestor 
probleme. În plus, radiografia to
racică ne ajută în evaluare, prin 
aspecte care indică necesitatea 
unor investigații cardiovasculare 
suplimentare cum ar fi modifi
cări ale dimensiunilor cardiace 
sau de vascularizație pulmonară, 
sugestive pentru hipertensiunea 
pulmonară.

Ecocardiografia este de obicei 
efectuată, la pacienții cu ante
cedente sau simptome de boală 
cardiovasculară sau la cei la care 
suspicionăm prezența hiperten
siunii pulmonare. Atunci când 
este necesară efectuarea testelor 
imagistice trebuie avut în vede
re faptul că imaginile de calitate 
sunt greu de obținut sau de inter
pretat din cauza ferestrelor difici

le, astfel încât există o proporție 
ridicată de teste nondiagnosti
ce sau fals pozitive. Imaginile de 
rezonanță magnetică rămân o 
soluție utilă în aceste cazuri pen
tru a evalua anatomia și funcția 
cardiacă preoperator.

Testele de stres înaintea de 
intervențiilor cu risc intermedi
ar  cum ar fi chirurgia bariatri
că – au un nivel de recomandare 
scăzut (IIb, C) în ghidurile euro
pene privind evaluarea preope
ratorie8. Testarea capacității de 
efort rămâne însă baza evaluării 
cardiace neinvazive, deoarece 
provoacă semne și simptome de 
ischemie la pacienții cu ischemie 
silențioasă. De multe ori pacienții 
obezi sunt decondiționți și nu 
pot efectua exercițiu fizic ast
fel încât sunt necesare teste de 
stres farmacologic. În evaluarea 
preoperatorie a riscului cardiac 
la pacienții cu obezitate morbi
dă, poate fi utilă ecoardiografia 
transesofagiană de stres cu dobu
tamină pentru detectarea ische
miei la pacienții cu  mai mult de 
1 factor de risc cardiovascular, cu 
fereastră ecografică suboptimală 
aflați în imposibilitatea de a efec
tua efort fizic.

Coronarografia este rareori 
indicată pentru a evalua riscul 
înainte de operațiile noncar
diace. Scorul de calciu și an
giografia coronariană prin to
mografie computerizată sau 
dovedit utile pentru a prezice 
evenimentele postoperato
rii cardiovasculare la pacienții 
supuși unei intervenții chirurgi
cale cu risc intermediar. Aceste 
instrumente au fost utilizate cu 
succes pentru evaluarea preope
ratorie a pacienților supuși unei 
intervenții chirurgicale bariatrice 
pentru a detecta stenoza corona
riană semnificativă. 10

În ceea ce privește testarea 
în absența factorilor de risc și a 
simptomelor, aceasta este des
curajată, deoarece modul de 
gestionare a pacienților cu teste 
de stress pozitiv sau arteriografii 
pozitive rămâne neclar. Mai mult, 
nu este recomandată revascula

rizarea coronariană profilactică 
înainte de intervenția chirurgica
lă noncardiacă cu risc interme
diar (așa cum sunt procedurile 
bariatrice), deoarece aceasta nu 
îmbunătățește supraviețuirea.

Reducerea riscului
Există 5 factori de risc 

cunoscuți pentru morbiditatea 
cardiovasculară perioperatorie 
în populația generală, conform 
Indicelui de Risc Cardiac Re
vizuit. Acestea includ istoricul 
de boala cardiacă ischemică, 
insuficiența cardiacă, istoricul de 
boli cerebrovasculare, diabetul 
zaharat insulinonecesitant si ni
veluri preoperatorii crescute ale 
de creatininei serice.8 Pacienții 
obezi fără factori de risc care 
vor suferi o intevenție chirurgi
cală electivă nu necesită testări 
suplimentare. Pe de altă parte, 
pacienții cu mai mult de 3 fac
tori de risc sau cei diagnosticați 
cu cardiopatie ichemică vor ne
cesita teste suplimentare nein
vazive, dacă rezultatele acestora 
vor modifica managementul 
pacientului. Dacă se constată 
prezența bolii coronariene sem
nificative, operația va fi amânată 
pentru a permite instituirea tera
piei medicale adecvate, sau chiar 
revascularizarea miocardică la 
pacienții cu boală tricoronariană 
sau afectare de trunchi. 

Betablocantele administra
te perioperator sunt prescrise în 
mod obișnuit pentru pacienții cu 
boală cardiovasculară sau rezul
tate anormale ale investigațiilor, 
deși dovezile la pacienții obezi 
sunt insuficiente. În studiile care 
raportează utilizarea betablo
cantelor în chirurgia noncar
diacă, IMC nu a fost raportat și, 
prin urmare, nu este cunoscută 
evaluarea riscului sau benefici
ilor la această populație11,12. Nu 
există niciun motiv să se inițeze 
betablocantul preoperator la 
pacienții care nu au nicio altă 
indicație pentru un astfel de me
dicament. Pacienții care iau aspi
rină nu trebuie să întrerupă acest 
tratament. 

CONCLUZII. Evaluarea preoperatorie a pacienților candidați 
pentru intervenția chirurgicală bariatrică prezintă provocări unice şi 
se va face întro echipă multidisciplinară care trebuie să includă şi un 
medic cardiolog. Simptomele cardiace, cum ar fi dispneea la efort şi 
edemele sunt nespecifice în obezitate iar examenul fizic subestimează 
adesea disfuncția cardiacă la pacienții obezi. Efectuarea unei ECG cu 
12 derivații şi a unei radiografii toracice este rezonabilă la toți pacienții 
obezi candidați pentru operație. Pacienții obezi cu mai mult de 3 factori 
de risc cardiovascular sau cei diagnosticați cu boală cardiacă ichemică 
vor necesita teste suplimentare neinvazive dacă medicul consideră 
că rezultatele vor schimba managementul acestuia. Singurele 
contraindicații pentru chirurgia bariatrică rămân dependența de alcool 
şi droguri, boala psihică severă necontrolată şi boala cardiopulmonară 
severă, care ar face inacceptabil riscul intervenției.13
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SCINTIGRAFIA 
MIOCARDICĂ DE PERFUZIE 
(SAU MPI – MYOCARDIAL 
PERFUSION IMAGING) ESTE 
O METODĂ NEINVAZIVĂ 
DE MEDICINĂ NUCLEARĂ 
CARE PERMITE EVALUAREA 
VASCULARIZATIEI 
MIOCARDICE ȚU 
AJUTORUL UNEI MICI 
CANTITĂȚI DE SUBSTANȚĂ 
RADIOACTIVĂ.

Este un test funcțional cu aju
torul căruia putem detecta 
dacă există diferențe între per
fuzia sangvină a miocardului 

în repaus și la efort. Nici o altă tehnică 
imagistică până la acest moment nu are 
abilitatea de a "vedea" perfuzia sangvină 
la nivel celular. Cu ajutorul tehnicilor 
angiografice pot fi evaluate ramurile 
arteriale care participă la vasculari
zația cordului, în timp ce imagistica 
radionuclidică ne arată dacă există flux 
sangvin la nivel celular, în fiecare din 
segmentele miocardice.

Cele mai utilizate substanțe radiofar
maceutice pentru scintigrafia miocardică 
de perfuzie sunt 99mTcMIBI și 99mTc 
tetrofosmin. Acestea se distribuie la nivel 
miocardic proporțional cu fluxul sang
vin (deci cu perfuzia de la nivel celular). 
Radiofamaceuticul este administrat pa
cientului în condiții de repaus și/sau după 
efectuarea unui efort maximal – fie efort 
fizic, fie stress farmacologic. Stressul far
macologic se obține prin administrarea 
de substanțe care accelerează fluxul sang
vin în miocardul sănătos și diminuarea 
consecutivă, în grade diferite ale fluxului 
sangvin în teritoriile ischemice. În mod 
evident zonele de infarct sau cicatrice 
miocardică nu vor prezenta fixarea radi
ofarmaceuticului ( fig. 1).

După administrarea sub stan ței radioi
farmaceutice pacientul este poziționat în 
interiorul gammacamerei (scannerul 
SPECT). Acest echipament are un sistem 
de detecție a radiației gamma emisă de 
radionuclidul administrat. Prin rotirea 
acestui sistem detector în jurul pacientue
lui se obține o serie de imagini planare 
care vor fi ulterior reconstruite în cele trei 
planuri de secțiune ale cordului: ax scurt, 
ax lung orizontal și ax lung vertical. Imx
pulsurile radioactive detectate sunt apoi 
transformate în imagine cu ajutorul prou
cesării computerizate.

Sistemele moderne permit o achi
ziție a imaginilor sincronizată cu ECG, 

astfel că după reconstrucție se va obține 
atât o imagine a perfuziei miocardice 
cât și o multitudine de informații des
pre volumele miocardice (în telesistolă 
și telediastolă), despre contractilitatea 
miocardului și funcția sistolică.

Tehnica este complexă și este neces
ară o echipă experimentată pentru a 
preîntâmpina, corecta sau minimiza 
artefactele care pot să apara în toate fa
zele studiului.

Se descriu mai multe tipuri de arte
facte, în funcție de modul de apariție 
(tabel 1):
•	 probleme legate de pregătirea 
investigației
•	 aspecte tehnice ce implică scanarea, 
procesarea și protocolul de lucru
•	 aspecte ce țin de pacient: mișcarea în 
timpul scanării, atenuarea fotonilor în in-
teriorul corpului, patologii asociate, radi-
oactivitatea intestinală.

1. Pregatirea investigației 
este foarte importantă, 
iar neglijarea unor 
etape poate conduce  la 
artefacte majore și chiar la 
compromiterea studiului:
•	 pentru studiul de stress pacientul este 
sfătuit să întrerupă medicația betablocan-
tă și orice alt tratament care ar putea îm-
piedica atingerea frecvenței cardiace ma-

ARTEFACTE ÎN SCINTIGRAFIA 
MIOCARDICĂ DE PERFUZIE
R. Mititelu, S. Stanciu, A Gherman, C. Mazilu, T. Mititelu
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti

Tabel 1 – Artefacte în investigaţia scintigrafică miocardică de perfuzie

1 Artefacte 
legate de 
pregătirea 
investigaţiei

Administrarea unei medicaţii care împiedică atingerea frecvenţei maximale în condiţii de stress

Prepararea radiofarmaceuticului

Doza necorespunzătoare

Extravazarea substanţei în timpul administrării

2 Artefacte 
datorate 
problemelor 
tehnice

Erori în funcţionarea 
echipamentelor

Uniformitate

Centru de rotaţie

Alinierea detectorilor

Erori în sistemul de corecţie a atenuării

Erori în procesare și 
postprocesare

Alegere greșită a planurilor de secţiune

Filtre necorespunzătoare

Erori în aplicarea 
protocolului de lucru 

Nerespectarea timpului optim de achiziţie postinjectare

Efectuarea examenului de repaus la un interval prea mic faţă de 
cel de stress (în protocolul de o zi)

3 Artefacte 
care pot 
aparea din 
cauze ce ţin 
de pacient

Mișcarea în timpul scanării

Atenuarea fotonilor în 
interiorul corpului

Atenuarea diafragmatică

Atenuarea produsă de sân la femei

Defectul lateral datorat stratului adipos la pacienţii obezi

Patologii asociate Bloc de ramură stângă

Aritmii

Radioactivitatea subdiafragmatică

Variante anatomice (subţiere apicală, sept scurt)

Fig. 1 – Scintigrafie miocardică de perfuzie efectuată cu 99mTctetrofosmin, protocol de o zi stressrest
Defect reversibil la nivelul peretelui inferior
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ximale (1). În general, se preferă utilizarea 
stressului farmacologic la pacienții care nu 
pot efectua un efort fizic care să conducă 
la atingerea a minimum 80% din frecvența 
maximă.
•	 este important ca prepararea radiofar-
maceuticului să urmeze un protocol strict, 
atât pentru a asigura măsurile specifice 
de radioprotecție dar și pentru a evita 
prezența unui procent prea mare de 99mTc 
liber, sub forma de pertechnetat. Acesta are 
alta distribuție fiziologică față de 99m-Tc-
MIBI/tetrofosmin și, mai mult, o fracțiune 
liberă prea mare duce la diminuarea semni-
ficativă a dozei de substanță activă.
•	 doza administrată trebuie să fie suficien-
tă, ajustată în funcție de greutatea corpora-
lă, pentru a obține distribuția așteptată – în 
mod particular în cazul studiilor stress-rest 
de o zi, care implică două injectări - cea de a 
doua investigație necesită o doză suficientă 
deoarece fotonii de la prima administrare 
pot fi înca detectați.
•	 administrarea radiofarmaceuticului se 
efectuează intravenos de către personal ex-
perimentat, cu evitarea extravazării.

2. Aspecte tehnice: pot 
implica echipamentele 
utilizate, modalitățile de 
procesare ale imaginilor 
sau abateri de la protocolul 
de investigație:

a. Echipamentele necesită verificări 
zilnice – atât gammacamera cât și echi
pamentele de măsurare a dozei de radi
oactivitate administrate. Pot exista diver
se erori în componentele scannerului care 
să conduca la apariția de artefacte și care 
să îngreuneze sau chiar să faca imposibilă 
interpretarea imaginilor. Cele mai frec

vente probleme tehnice care pot deter
mina artefactarea imaginilor sunt repre
zentate de: uniformitate, nealinierea cen
trului de rotație, funcționarea desincroni
zată a sistemelor de corecție a atenuării, 
alinierea detectorilor. Toate acestea pot 
fi evitate sau cel puțin mult reduse dacă 
se urmează un program de control al ca
lității strict, cu verificări sistematice ale 
aparaturii (13).

b. Procesarea datelor de achiziție po
ate fi o importantă sursă de artefactare a 
imaginilor – din fericire însa dacă datele 
de achiziție sunt conforme standardelor, 
procedura poate fi reluată, iar artefacte
le corectate în această situație. Cele mai 
frecvente cazuri de artefactare datorate 
procesării sunt legate de reconstrucție 
(orientarea cordului, alegerea planurilor 
de secțiune) și de aplicarea de filtre neco
respunzătoare care pot genera rezultate 
fals pozitive sau fals negative.

c. Achiziția imaginilor la un interval de 
timp mai mic post administrarea radiofar
maceuticului față de intervalul recoman

dat poate genera o statistica mai slabă și 
imagini de o calitate necorespunzătoare. 
De asemenea, în cazul protocolului de o zi 
stressrest – efectuarea celei de a doua in
vestigații la un interval de timp mai redus 
poate influența semnificativ calitatea stu
diului. Poziționarea în interiorul scanne
rului este necesar a fi efectuată cu atenție, 
pentru a obține imaginea întregului cord. 

3. Aspecte ce țin  
de pacient:

a. Artefactele de miscare pot influența 
în mod considerabil, putând uneori mima 
prezența defectelor de perfuzie (studiu 
fals pozitiv)

b. Fenomenul de atenuare a fotonilor 
în interiorul corpului este o cauză obișnu
ită de apariție a artefactelor. Acestea sunt 
în general defecte fixe, ce apar atât în re
paus cât și la efort. În mod specific dacă 
nu există posibilitatea corecției de atenu
are (i.e. printro scanare concomitentă de 
transmisie – ex CT), defectele datorate 

atenuării pot fi deosebite de defectele rea
le prin efetuarea achiziției sincronizate cu 
ECG – teritoriile în care apar defecte dato
rate atenuării prezintă întotdeauna o ci
netică parietală prezentă, normală (2,4,5).

 Se disting în general trei surse de de
fecte legate de atenuarea în parțile moi: 
atenuarea determinată de prezența sâni
lor mai ales la femei (defecte de atenuare 
la nivelul peretelui anterior), diafragmul 
(în special la bărbați și determină defecte 
de atenuare la nivelul peretelui inferior), 
sau la pacienții obezi cu un strat adipos 
lateral important (defect de atenuare la 
nivelul peretelui lateral al miocardului 
ventricular stâng).

c. Anumite patologii pot influența re
zultatul studiului de perfuzie:
•	 blocul de ramură stângă poate determi-
na un aspect de defect anteroseptal 
•	 aritmiile – pot influența în mod semnifi-
cativ studiile ECG-gated. 

d. Activitatea importantă subdiafrag
matică, la nivel hepatic și intestinal este 
datorată excreției radiofarmaceuticului 
pe cale hepatobiliară. Aceste fenomene 
pot interfera cu fixarea radiofarmaceuti
cului la nivelul peretelui inferior în două 
moduri: 
•	 creșterea fixării la nivelul peretelui infe-
rior (datorată efectului Compton) și masca-
rea unui eventual defect de perfuzie la acest 
nivel
•	 hipofixarea relativă la nivelul peretelui 
inferior în vecinătatea zonei intestinale hi-
perfixante, în general apăruta ca urmare a 
utilizării algoritmilor de reconstrucție (re-
zultat fals pozitiv).

Activitatea subdiafrag ma tică poate fi 
redusă cu ajutorul unui efort fizic de in
tensitate redusă (care scade activitatea în 
teritoriul splanhnic), consumul de canti
tăți mari de lichide sau chiar consumul de 
alimente cu continut crescut de grăsimi 
care ar favoriza progresia radioactivității 
distal în tractul gastrointestinal (5,6)

e. Unele variante anatomice pot in
fluența modalitatea de vizualizare – ex: 
prezența unui țesut miocardic redus can
titativ la nivel apexian ("subțierea" apica
lă) – poate mima un defect de perfuzie 
în acest teritoriu; prezența unui sept mai 
scurt poate mima de asemenea un defect 
de perfuzie la acest nivel ( fig.2).

CONCLUZII. Scintigrafia miocardică de perfuzie 
reprezintă o tehnica imagistică de înalta performanță care 
îmbină cunoştințe avansate de farmacologie, fizioptaologie 
şi clinica medicală cu aspectele tehnice ultraperformante 
în ceea ce priveşte aparatura şi sistemele de procesare 
ale imaginilor. Existența unei echipe multidisciplinare cu 
personal bine pregătit şi experimentat este o condiție 
esențială în efectuarea şi interpretarea acestor examinări. 
Apariția artefactelor poate fi limitată prin urmarea unor 
protocoale de lucru bine implementate, dar sunt situații 
cand acestea apar în condiții care nu pot fi influențate. Este 
de aceea importantă recunoaşterea modificărilor de tip 
artefactual, pentru a creşte acuratețea interpretării şi pentru 
a maximiza beneficiile existenței şi utilizării acestor tehnici 
perfomante în practica medicală de rutină.
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INTERESUL 
COMUNITĂȚII 
CARDIOLOGICE 
PENTRU TIPĂRIREA 
3D ESTE ÎN 
CREȘTERE, FAPT 
DOVEDIT ÎN ULTIMII 
ANI DE NUMĂRUL 
EXPONENȚIAL DE 
PUBLICAȚII ÎN ACEST 
DOMENIU.

Tehnologia  3D prin
ting, percepută inițial 
ca un instrument di
dactic ce îmbunătățea 

considerabil comunicarea dintre 
cardiologi și radiologi, dar și di
alogul cu pacientul mai ales în 
ceea ce privea cardiopatiile com
plexe, începe să ocupe un loc din 
ce în ce mai important în stra
tegia decizională a procedurilor 
invazive percutanate sau a celor 
chirurgicale.

Procesul de planificare a 
intervenției este ameliorat de 
contribuția esențială pe care o 
poate aduce imprimarea 3D, în 
special prin vizualizarea globală 
a structurilor cardiace, dar și prin 
oportunitatea unică de a efectua 
simulări și testări ale protezelor 
pe inimile pacienților, anterior 
intervenției propriuzise.

O recenzie din 2018 admite 
că imprimarea 3D deschide noi 
perspective și oportunități în 
cardiologia intervențională și 
chirurgicală. Mai mult, tehno
logia 3D printing are capacita
tea de a crește standardele de 
îngrijire medicală și de a indivi
dualiza abordarea terapeutică 
a pacientului. 

Procesul de obținere a unui 
model de imprimare 3D nece
sită o tehnologie importantă: 
la bază se află o calitate foarte 
bună a imaginii cel mai frec
vent furnizată de computer 
tomograf ( precizăm că RMul 
sau ecografia furnizează, de 
asemenea, un substrat imagis
tic pentru obiecte imprimabile)

Imaginea trebuie să aibă 

o rezoluție foarte bună (<0,7 
mm) având grijă ca artefactele 
dinamice, respiratorii sau me
talice să fie eliminate. Un prim 
pas îl reprezintă segmentarea 
țesutului cardiac cu ajutorul 
unui soft automatic ca ISP 
Philips, ce deține, deja de ceva 
vreme, în consola de procesare 
a imaginilor, un model de prin
ting 3D numit 3D modeling. 

Segmentarea este etapa 
esențială și necesită o ajustare 
manuală a softului automat, 

activitate care presupune o ex
pertiză aprofundată de anato
mie cardiologică cu scopul de a 
delimita structura de interes și 
regiunea înconjurătoare. 

Acest pas este urmat de 
transformarea întrun fișier STL 

și modelarea acestuia fie offli
ne prin intermediul unor alte 
aplicații industriale utilizate la 
producerea de piese 3D, fie cu 
ajutorul unui software furnizat 
direct de unele companii de ima
gistică ca de exemplu Philips. În 
definitiv, realizarea diferitelor 
straturi de grosimi specifice sau 
asamblarea diferitelor părți ana
tomice se face în acest moment, 
urmată apoi de modificarea pie
sei anatomice astfel încât să co
respundă operației prevăzute pe 
inimă (realizarea unor ferestre 
sau orificii de acces etc). rezul
tă deci o piesă reprezentând un 
model anatomic îmbunătățit, 
adaptat la intervenția planifica
tă asupra pacientului (de aici și 
importanța cunoașterii timpilor 
de operare).

Următoarea etapă constă în 
imprimarea propriuzisă. Acest 
pas poate dura între 12 și 24 de 
ore. Pentru realizarea acestui 
proces, mai multe tehnologii 
sunt disponibile în prezent, fi
ecare cu avantajele și dezavan
tajele sale, variind de la proce
se industriale utilizate pentru 
industria aeronautică sau auto, 
până la procese mai simple, însă 
mult mai puțin robuste și mai 
puțin precise în ceea ce privește 
detaliile, promovate ca impri
mante 3D accesibile, numite "de 
birou". 

Astfel sunt folosite tehnici de 
stereolitografie, fotopolimeriza
re, polyjet (imprimare  cu jeturi 
de depunere multiplă), depu
nere de filament din material 
plastic ( filament termoplastic), 

sinterizare de pulberii cu laser, 
fiecare dintre aceste tehnici 
utilizând diferite materii pri
me: rășină, lichid, fotopolimer, 
pulberi. Aceste materiale sunt 
caracterizate de proprietăți ca 
elasticitatea sau rezistența la 
tracțiune, proprietăți  care dife
ră în funcție de fiecare proces de 
prelucrare. 

Nu există un singur proces 
standardizat, deoarece nici 
unul dintre cele enumerate nu 
satisface ansamblul de nevoi 
ale cardiologiei intervenționale, 
și prin urmare, de aici de
rivă importanța crucială a 
cunoașterii materialelor, scopul 
fiind de al alege pe cel mai în 
măsură să poată simula carac
teristicile țesutului ales, și să 
permită deformări adaptate la 

TEHNOLOGIA 3D PRINTING - O 
UTILITATE REALĂ ÎN CARDIOLOGIA 
INTERVENȚIONALĂ
Vlad CIOBOTARU, Cliniques des Franciscaines Nîmes
Unité d'exploration des cardiopathies valvulaires et structurelles Nîmes,  
Hop Privé Les Franciscaines, France  
CEO 3DHeartModeling
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testarea dispozitivelor in vitro. 
Aceasta este principala limită 
tehnologică a utilizării la scară 
largă a imprimării 3D și justifi
că interesul firmelor specializa
te precum Matérialise în Belgia 
sau 3DHeartModeling în Franța. 
Cea dea doua limită este repre
zentată de finanțarea mode
lelor, care ating sume de mini
mum 300 de euro,  uneori chiar 
mai mult în funcție de comple
xitatea modelului solicitat.

Utilizarea medicală a impri
mării 3D implică un set extrem 
de amănunțit de specificații 
referitoare la rezoluția detalii
lor, precizia reproducerii între 
imagine și piesa tipărită și, bi
neînteles, o asemănare a com
portamentului materialului cu 
țesutul cardiac în ipoteza în 
care modelul tipărit urmează a 
servi pentru testarea protezelor 
cardiace.

Domeniul de aplicare a im
primării 3D este vast, incluzând 
bolile cardiace congenitale, val
vulopatiile aortice (TAVI sau 
valvă în valvă) sau mitrale (val
ve in MAC), protetice (închide
re leakurilor paraprotetice) și 
structurale (închidere defec
tului ventricular sau închidere 
auriculului stâng  Left Atrial 
Appendage Occlusion) .

Un exemplu este reprezen
tat de înlocuirea percutanată a 
valvei pulmonare, care rămâne 
o intervenție delicată din punct 
de vedere tehnic, în special în 
absența unei căi chirurgicale 
preexistente (cale "nativă"). În 
aceste situații, calea pulmona
ră poate fi în prealabil stentată 
("prestentare"). 

Diametrul exterior maxi
mum admis pentru tratarea pa
tologiei drepte este în prezent 
de 28 mm. Măsurarea cu pre
cizie a tractului pulmonar este 
absolut necesară pentru a eva
lua fezabilitatea înlocuirii per 
cutanate a valvei pulmonare și a 
prestentării, în condițiile în care 
calea pulmonară poate prezen
ta grade diferite de dilatare, de
formări neregulate complexe și 
o distensibilitate specifică fiecă

rui pacient. Mai mult, există un 
factor de șansă dependent de 
deplierea și interacțiunea dintre 
proteză și tractul pulmonar spe
cific geometriei complexe, toate 
acestea condiționând fezabilita
tea înlocuirii valvulare. 

Utilizarea imprimării 3D 
specifice face posibilă simula
rea acestor intervenții pentru 
a reduce considerabil sau chiar 
anula factorul de șansă. Pe o 
serie personală de 15 pacienți 
care au suferit o intervenție de 
înlocuire valvulară pulmonară, 
simularea pe modelele obținute 
prin imprimare 3D a făcut posi
bilă identificarea în proporție de 
100% a procedurilor complexe 
la risc, evaluare care nu a a fost 
posibilă printro analiză stan
dard a imaginilor scanografice 
și ecografice. 

Aplicabilitatea imprimării 3D 

în ghidarea procedurilor com
plexe, cum ar fi închiderea per
cutanată a leakurilor paraprote
tice, a fost evidențiată recent la 
ultimul congres TVT (Transca
theter Valve Therapies). Scopul 
planificării procedurii este acela 
de a anticipa poziția protezei 
ținând cont de tipul, dimensiu
nea și forma acesteia dar și de 
toate constrângerile anatomice 
cauzate de structurile 
învecinate.

Anticiparea procedurilor are 
multe de câștigat din utilizarea 
imprimării 3D, în special prin si
mularea implantării protezelor 
de diferite dimensiuni cu scopul 
de a aprecia ocluzia și absența 
interferenței cu foițele prote
tice. Registrul observațional 
francez "FFPPPrint" aflat în 
desfășurare pune în evidență 
acest beneficiu prin demon
strarea scurtării timpilor opera
tori, a reducerii semnificative a 
numărului de proteze utilizate 
pentru fiecare pacient și prezi
cerii complicațiilor protetice. 
(Chicago TVT 2019). 

În afara procedurile comple
xe, imprimarea 3D își poate găsi 
utilitatea în anticiparea unor 
complicații rare dar grave sur
venite în cursul intervențiilor 
frecvente, ca TAVI. Studii
le arată clar că rata morbi
mortalității este mai mică decât 
cea a intervenției chirurgicale 
convenționale pentru pacienții 

cu risc crescut sau intermedi
ar, dar acest risc trebuie ana
lizat individual pentru fiecare 
pacient în parte. Un exemplu 
este anticiparea riscului de 
obstrucție coronariană după 
introducerea protezei, care deși 
este rară, rămâne o complicație 
severă cu o mortalitate ridicată, 
complicație insuficient predic
tibilă pe criterii scanografice. 
Exemplul prezentat în figura 5 
arată modul în care imprimarea 
3D face posibilă evaluarea clară 
a acestui risc bazândune pe si
mularea reală, metodă care per
mite reorientarea pacientului 
către intervenția chirurgicală 
convențională.

Existența leakurilor peri
protetice postTAVI reprezintă 
o complicație aflată în prezent 
sub control. Cu toate acestea, 
calcificările importante sau în 

"bulging" pot fi o sursă majoră 
de leakuri periprotetice. Evalu
area spațiului periprotetic prin 
intermediul imprimării 3D care 
simulează țesutul aortic, permi
te o predicție cantitativă a loca
lizării și a importanței leakului. 
Acest lucru poate influența ti
pul și dimensiunea protezei im
plantate la un pacient dat. 

Progresul utilizării imprimă
rii 3D în practica cardiologică va 
trebui să treacă neapărat prin 
dezvoltarea și perfecționarea 
materialelor care simulează 
proprietățile țesuturilor cardia
ce, prin dezvoltarea unui soft de 
segmentare fină și inteligentă a 
structurilor cardiace și, în final, 
prin validare pe scară largă a be
neficiilor imprimării 3D de către 
studii multicentrice. 

Un prim studiu global de 
acest gen este format din re
gistrul francez LAAPrint care 
a inclus 230 de pacienți din 15 
centre din Franța, cu scopul de a 
evalua utilizarea pre procedura
lă a modelului de imprimare 3D 
cu scopul de a corecta și prezice 
complicațiile din timpul proce
durile de închidere a auriculului 
stâng. Echilibrul economic tre
buie luat în considerare odată cu 

reducerea eșecurilor procedura
le și a complicațiilor costisitoare. 
Rezultatele foarte pozitive ale 
acestui registru au fost prezen
tate JESFC 2019 și TVT și vor fi 
completate la ESC 2019.

În concluzie, cardiologia 
intervențională se dezvoltă și se 
diversifică considerabil, iar anti
ciparea rămâne cheia proceduri
lor de succes. Modelele de impri
mare 3D cu materiale care imită 
caracteristicile țesutului prin in
tegrarea tuturor datelor anatomi
ce individuale care influențează 
gestul intervențional și accesul 
de neegalat la testare și simulare 
a procedurilor înainte de reali
zarea lor in situ, va aduce pro
babil o îmbunătățire a îngrijirii 
medicale. 

Bibliografie pe www.stetoscop.ro
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REZULTATELE STUDIILOR OBSERVAȚIONALE 
ȘI RANDOMIZATE DETIP MENDELIAN 
APĂRUTE ÎN ULTIMII 7 ANI AU SCHIMBAT 
PROFUND ABORDAREA ÎN PRACTICĂ A 
DISLIPIDEMIILOR, LDL-COLESTEROLUL 
(LDL-C) FIIND PRINCIPALUL ACTOR IMPLICAT 
ÎN EFECTELE NEFASTE LA NIVEL CARDIO-
VASCULAR. 

Înțelegerea și dovedirea 
relației de cauzalitate din
tre LDLc și aterosclero
ză atât din perspectiva 

intensității cât și a duratei expu
nerii, cu depășirea ipotezei de 
LDLc ca factor de risc cardio
vascular, a generat în prezent noi 
ținte terapeutice în funcție de 
clasa de risc în care se încadrea
ză pacientul.

Astfel, evaluarea corectă a 
riscului individual cardiovascu
lar și a comorbidităților cu înca
drarea întro clasă de risc cores
punzătoare cât și determinarea 
inițială a LDLc reprezintă pri
mul pas în abordarea hipercoles
terolemiilor cu stabilirea țintelor 
terapeutice adecvate.

În contextul avalanșei de 
informații, cu apariția recentă a 
unor indicații de ghid ceva mai 
severe în ceea ce privește țintele 
terapeutice ale LDLc, în mintea 
practicianului se nasc cel puțin 
trei întrebări legitime: 

1. Este LDL-c un factor atât de 
important în dezvoltarea 
aterosclerozei?

2. Cât de jos putem scădea LDL-c 
pentru a obține maximul de 
beneficiu pentru pacient?

3. Când şi cum intervenim 
pentru a atinge țintele 
terapeutice?

Relația LDLc crescut 
și dezvoltarea 
aterosclerozei

Mult timp LDLc a fost con
siderat mai degrabă un biomar
ker al procesului aterosclerotic 
decât un factor ce cauzează ate
roscleroza, deși existau dovezi de 
ordin patogenic, argumente din 
studiile clinice observaționale 
și randomizate intervenționale 
care au demonstrat rolul esențial 
al acestuia în inițierea și perpe

tuarea procesului aterosclerotic. 
De asemenea, ghidurile europe
ne și nordamericane apărute în 
ultimii 7 ani au generat în practi
că neclarități legate atât de pro
filul pacientului candidat pentru 
terapie hipolipemiantă cât și de 
intensitatea intervenție în ceea 
ce privește nivelul de LDLc în 
prevenția primară și secundară 
cardiovasculară.

În 2017 Societatea Europeană 
de Ateroscleroză printro analiză 
riguroasă a evidențelor rezultate 

în principal din studiile epidemi
ologice observaționale, studiile 
randomizate de tip Mendelian 
(evaluarea riscului genetic) și stu
dii randomizate intervenționale 
(evaluarea eficacității terapiilor 
hipolipemiante) a statuat fără 
echivoc relația directă dintre 
LDLc și apariția aterosclerozei 
( figura 1). De asemenea, se de
monstrează faptul că această 
relație de cauzalitate este deter
minată de intensitatea expunerii 
(nivelul de LDLc) și de efectul 
cumulativ al duratei expunerii. 
Reducerea riscului absolut de 
evenimente cardiovasculare prin 
modularea LDLc este depen
dentă de riscul inițial calculat, 
nivelul de LDLc inițial (LDLc 
bazal), reducerea în cifre abso
lute a LDLc și durata terapiei 
hipocolesterolemiante.

Cât de jos putem 
scădea LDL-c pentru 
a obține maximul 
de beneficiu pentru 
pacient?

În ghidul de management al 
dislipidemiilor dezbătut recent 
la congresul european de car
diologie de la Paris se acordă o 
atenție sporită pacienților cu risc 
foarte înalt cardiovascular, în 
această categorie încadrânduse 
cei cu boala aterosclerotică, cu 
DZ și afectare de organe țintă, 
pacienți cu hipercoelsterolemie 
familială (HF) cu ateroscleroză 
documentată sau un factor de 
risc major asociat și cei cu boală 
renală cronică severă.

Pentru acești pacienți, ghidul 
recomandă condițiile cumulati
ve de reducere cu 50% a nivelului 
de LDLc față de valorile inițiale 

și scăderea LDLc sub 55 mg/dL. 
Pentru pacienții din clasa cu risc 
înalt cardiovascular recomadă
rile cumulative sunt de a reduce 
cu 50% LDLc față de valorile ba
zale și sub 70 mg/dL în valoare 
absolută.

Aceste recomandări mai se
vere față de cele din 2016 au ca 
fundament dovezile acumulate 
recent din studiile clinice, în spe
cial cele cu inhibitori de PCSK9 
la pacienții cu risc cardiovascu
lar foarte înalt după un sindrom 
coronarian acut sau cu boală 
cardiovasculară aterosclerotică 
documentată.

De asemenea, un studiu re
cent publicat în JAMA arată că 
majoritatea evenimentelor car
diovasculare pot fi prevenite 
prin reducerea susținută a LDLc 
și a valorilor TA, o scădere cu 

1mmol/L (38.7 mg/dL) a LDLc 
și cu 10 mmHg a TA sistolice au 
ca efect în timp o diminuare cu 
68% a riscului de moarte de cau
ză cardiovasculară.

Astfel, conceptul de ținte te
rapeutice în prevenția primară, 
dar mai ales în cea secundară, 
poate fi reconsiderat și sim
plificat în practică dincolo de 
valorile absolute recomandate 
de ghiduri prin implementarea 
evidențelor care arată că fiecare 
mmol de LDLc redus implică o 
scădere semnificativă a riscului 
de evenimente cardiovasculare, 
beneficiul menținânduse și la 
valori foarte joase ale LDLc de 
2530 mg/dL.

Când și cum 
intervenim pentru 
a atinge țintele de 
LDL-c?

Majoritatea studiilor cu sta
tine au demonstrat un beneficiu 
suplimentar atunci când sunt 
folosite precoce în tratamentul 
hipercolesterolemiilor atât în 
prevenția primară cât și în cea 
secundară.

Ghidul european din 2019 
de management al dislipidemi
ilor pledează pentru utilizarea 
inițială a statinei în doza ma
ximă tolerată iar dacă la acest 
moment nu este atinsă ținta te
rapeutică se recomandă adău
garea de ezetimib (10 mg/zi) în 
tratament. Pentru pacienții cu 
risc cardiovascular foarte înalt 
din prevenția secundară sau cu 
HF care nu ating ținta terapeu
tică amintită (sub 55 mg/dL) se 
recomandă consolidarea trata
mentului cu inhibitori de PCSK9. 

De exemplu, în noul ghid 
european de diagnostic și ma
nagement al sindromului coro
narian cronic apare ca noutate 
recomadarea de ezetimib (clasă 
de indicație IB) la pacienții care 
nu ating ținta terapeutică cu 
doza maximă tolerată de statină 
(sub 55 mg/dL) cât și indicația 
de inhibitori de PCSK9 (clasă de 
indicație IA) la pacienții care nu 
ating ținta cu această asociere.

În ceea ce privește pacienții 
care au avut sindrom corona
rian acut există și o presiune a 
timpului impusă de noul ghid 
de management al dislipidemi

ilor, aceea de a adăuga precoce 
după 46 săptămâni inhibitori 
de PCSK9 la cei ce nu au atins 
ținta terapeutică de sub 55 mg/
dL prin folosirea  asocierii dintre 
statină și ezetimib.

Pentru diagnosticul paci en
ților cu HF se încurajează utiliza
rea în practică a Dutch Lipid Sco
re în care valorile mari ale LDLc 
de peste 325 mg/dL împreună cu 
genetica (ex. apoB, gena PCSK9) 
aduc cel mai mare punctaj, fi
ind cotate cu 8 puncte fiecare și 
sunt secondate de către criteriile 
clinice (xantoamele tendinoase 
6 puncte și arcul cornean câte 4 
puncte).

Se observă astfel că genetica 
nu este indispensabilă în dia
gnosticul HF, un nivel crescut 
de LDL c coroborat cu istoricul 
pacientului și cu elementele cli
nice pot susține diagnosticul de 
HF, punctajul pentru HF definită 
fiind de peste 8.

Caracterizarea, dincolo de 
cal cularea unui scor de risc, a 
întregului spectru al afectării 
cardiovasculare prin utilizarea 
tehnicilor imagistice (scor de 
calciu, CT coronarian, ecografia 
carotidiană și arterială) joacă 
un rol important în identificarea 
precoce a pacienților (în special 
cei asimptomatici) candidați la 
terapia hipocolesterolemiantă. 

Scăderea intensificată supli
mentară a LDLc a demonstrat 
reducerea proporțională a eve
nimentelor și mortalității cardi
ovasculare, iar dezvoltarea unor 
noi scoruri de risc (ex. genetic 
și imagistic) ar putea constitui 
instrumente utile în intervenția 
medicamentoasă timpurie, cu 
beneficii directe în monitoriza
rea eficacității terapiilor hipo
colesterolemiante administrate 
precoce.

Medicația hipocolestero le mi
antă, în special cea cu statine și 
mai nou cu inhibitorii de PCSK9, 
are dovezi puternice în ceea ce 
privește profilul de siguranță și 
eficacitatea, atât în prevenția pri
mară dar mai ales în prevenția 
secundară, în special la pacienții 
cu risc foarte înalt, unde efectele 
au un impact epidemiologic și 
socioeconomic semnificativ.
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