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A. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 

I. INTRODUCERE. IMPORTANȚA PROBLEMEI 
Insuficiența cardiacă (IC) este o boală progresivă, cu perioade variate de stabilitate şi de 
decompensare, caracterizată prin imposibilitatea cordului de a asigura un aport de oxigen adecvat 
metabolismului aerob periferic1. IC, şi în special cea acută (ICA), este un sindrom complex, cu 
prezentări variabile, de la șoc cardiogen la criză hipertensivă manifestată cu edem pulmonar acut2. 
Insuficiența cardiacă acut-decompensată (ADHF) este caracterizată prin agravarea rapidă sau 
progresivă a semnelor şi simptomelor de insuficiență cardiacă, care necesită spitalizare de urgenţă şi 
iniţierea rapidă a terapiilor de stabilizare hemodinamică, fiind implicate numeroase mecanisme 
fiziopatologice dominate de semnele de congestie sistemică dar în care şi disfuncția endotelială sau 
stresul oxidativ par a avea un rol extrem de important3. 
ICA este o cauză majoră de deces și respitalizare, cu o incidență în creștere și prognostic de cele mai 
multe ori nefavorabil şi necesită noi opţiuni terapeutice adecvate fiecărui subgrup de bolnavi4.  
În SUA, conform NHANES, 5.1 milioane de adulţi sufereau de insuficiență cardiacă în 2013, 
necesitând costuri de aproximativ 32 miliarde dolari/an, adică aproximativ 5% din bugetul naţional 
de îngrijire a sănătăţii5. Societatea Europeană de Cardiologie (ESC)6 consideră că în prezent mai 
mult de 15 milioane de europeni suferă de IC, estimându-se că numărul de cazuri de IC va creşte 
substanţial, astfel încât până în 2030 prevalența insuficienței cardiace va creşte cu 25%. În România 
a fost constatată o prevalenţă de 4.76%, deci mai mare faţă de populaţia generală, cu o prevalenţă la 
sexul masculin de 4,91% faţă de 4.63% la cel feminin şi aceiaşi creştere cu vârsta, ajungând la peste 
15% în grupele populaţionale de peste 70 ani7.  
Având în vedere că nici un parametru  nu a dovedit că poate prevedea prognosticul individual în 
acest sindrom atât de heterogen, au fost concepute câteva modele predictive – multi-biomarker, 
care vizează diferite mecanisme fiziopatologice implicate în decompensarea IC şi care evaluează 
realist prognosticul şi permit alegerea celor mai adecvate şi personalizate mijloace pentru 
tratamentul acestor pacienţi.  

Biomarkerii sunt semnale date de organism utilizate în practica clinică pentru a stabili diagnosticul, 
prognosticul şi severitatea sau pentru a ghida terapia8. Practic, într-un biomarker putem include orice 
măsurătoare care poate fi făcută asupra unui sistem biologic, de la determinări serice, la parametri 
electrocardiografici, ecocardiografici sau cei de bioimpedanță transtoracică. 

Strategia „multi-biomarker” va aduce pe lângă beneficiile clinice şi costuri evident mai mici, 
evitându-se iniţierea unor intervenţii terapeutice la subgrupurile de bolnavi cu probabilitate mică de 
răspuns9. Deși „gestionarea congestiei” este esențială pentru ameliorarea simptomatologiei, sunt 
necesare noi terapii care să abordeze mai multe mecanisme fiziopatologice implicate în 
decompensarea IC. Evaluarea parametrilor hemodinamici pe perioada spitalizării poate oferi 
informaţii şi soluţii privind mecanismele fiziopatologice dominante şi individualizate şi ajută la 
ghidarea terapiei10.  
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II.  NOȚIUNI FUNDAMENTALE ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 

IC este un sindrom clinic, datorat unor anomalii structurale şi/sau funcţionale cardiace şi 
non‑cardiace, care determină incapacitatea cordului de a asigura debitul circulator necesar 
acoperirii nevoilor metabolice ale organismului, în condiţiile unor presiuni de umplere ale cordului 
normale, sau cu costul creşterii acestora11.  
IC se clasifică în funcţie de FEVS în două tipuri: cu FEVS redusă (HFrEF) (sub 40%), când debitul 
cardiac scăzut este principala anomalie şi cu FEVS păstrată (HFpEF) (peste 50%), definită prin 
presiuni de umplere crescute şi dificultăţi în relaxarea și umplerea ventriculară. Ghidul ESC de IC 
din 2016 a separat o a treia categorie, a bolnavilor cu FEVS în „zona gri”- în intervalul de 40-49%: 
HFmEF. Aceşti bolnavi au, cel mai probabil, o disfuncție sistolică ușoară şi caracteristici ale 
grupului cu FEVS păstrată11. 
Bolnavii cu ICA sunt clasificaţi în funcţie de profilul clinic de la internare în 5 categorii: insuficiență 
cardiacă acut-decompensată (ADHF), șoc cardiogen, edem pulmonar acut, insuficiență cardiacă 
hipertensivă şi insuficiență cardiacă dreaptă7.  
O clasificare frecvent folosită în clinică împarte ICA în 3 categorii (până la un punct superpozabilă 
pe clasificarea anterioară)12:  
1. IC de novo (prevalență de 15-20%): fără istoric de IC, actuala internare fiind prima manifestare 

a IC şi se prezintă mai ales cu semne de congestie pulmonară care apar acut. 
2. IC acut-decompensată (ADHF) (prevalență 70-80%): agravare progresivă a simptomatologiei, 

cu TAs normală sau uşor crescută şi istoric de IC cronică cu spitalizări datorate decompensării 
IC, se prezintă mai ales cu semne de congestie sistemică.  

3. IC cronică avansată (terminală / refractară) (prevalență 5%): refractară la terapiile existente, 
cu necesar de spitalizare pentru simptomatologia cronică severă, rezervă contractilă redusă, 
disfuncţie multiorgan, cu necesar inotrop şi mortalitate foarte mare13.  

La prezentarea la camera de gardă a unui bolnav cu dispnee şi posibilă ICA se recomandă 
determinarea nivelului peptidelor natriuretice (NP) cât mai rapid pentru a diferenţia ICA de cauze 
non-cardiace de dispnee acută14,15. Bolnavii cu nivele sub valoarea prag ale NP nu necesită evaluare 
ecografică, diagnosticul de IC fiind exclus16–18. Peptidele natriuretice sunt standardul de aur şi pentru 
evaluarea prognosticului insuficienței cardiace11. 
Ghidul ESC de IC din 2016 recomandă pentru ICA cu TA sistolică la internare de 90-140 mmHg 
tratament cu: oxigenoterapie +/- ventilaţie non-invazivă, opioide dacă nu există insuficiență 
respiratorie severă; diuretic iv (de primă intenţie) şi vasodilatator dacă nu este suficientă 
administrarea de diuretic la TA>110 mmHg11. 

III. FIZIOPATOLOGIA INSUFICIENȚEI CARDIACE ACUTE 
Viziunea asupra mecanismelor fiziopatologice din insuficiența cardiacă acută s-a schimbat 
considerabil în ultimii ani, a progresat de la una simplistă, cu implicarea hemodinamicii, la conceptul 
de implicare sistemică și multifactorială în care numeroase mecanisme interacţionează19. 

În prezent suprasarcina hemodinamică (hipervolemia), congestia venoasă, disfuncţia renală, 
activarea neurohormonală şi creşterea peptidelor natriuretice, injuria miocitară, inflamaţia, stresul 
oxidativ şi repercusiunile acestora asupra remodelării cardiace și vasculare sunt consideraţi 
principalii factori ai unei decompensări cardiace20. 
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IV. BIOMARKERI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 

Biomarkerii sunt semnale date de organism utilizate în practica clinică pentru a stabili diagnosticul, 
prognosticul, severitatea sau pentru a ghida terapia8. Majoritatea acestor markeri reflectă un anumit 
aspect fiziopatologic al bolii21. Practic, într-un biomarker putem include orice măsurătoare care 
poate fi făcută asupra unui sistem biologic. 

Pentru ca un biomarker să fie util pentru clinicieni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
disponibilitate mare, la un preţ rezonabil, rezultate precise, care aduc noi informaţii, independente 
faţă de cele disponibile anterior în practica clinică şi care contribuie la ghidarea terapiei 
farmacologice şi non-farmacologice22. Mulţi biomarkeri sunt factori de risc și pot fi potențiale ținte 
terapeutice. 

Biomarkerii din IC pun în general în evidenţă diferite căi biologice și procese fiziopatologice cum ar 
fi  suprasarcina de volum sau presiune, inflamaţia, remodelarea cu proliferarea matricei 
extracelulare, tensionarea fibrei musculare, activarea neurohormonală, remodelarea ventriculară, 
metabolismul și injuria miocitară, modificări în metabolismul calciului, apoptoza accelerată şi 
mutaţiile genetice23. 

Examinarea unui panel extins de biomarkeri într-o cohortă de pacienţi cu ICA urmărită prospectiv ar 
putea identifica pe cei care aduc independent informaţii cu privire la prognostic. Aceşti biomarkeri 
pot contribui la individualizarea şi monitorizarea tratamentului, sporindu-se valoarea lor clinică. În 
prezent, doar peptidele natriuretice sunt utilizate în aceste scopuri24. 

Braunwald a încercat o clasificare a biomarkerilor în IC în funcție de mecanismul fiziopatologic 
implicat şi a emis ipoteza că evaluarea biomarkerilor în combinaţie ar putea oferi un mijloc valoros 
pentru identificarea proceselor fiziopatologice implicate fiecărui pacient în parte, pentru proiectarea 
unui plan de management individual şi pentru stratificarea riscului. Biomarkerii în prezent 
disponibili reflectă cel puțin șapte procese fiziopatologice existente în IC. Cele 7 axe de biomarkeri 
propuse de Braunwald25 pentru identificarea profilului pacientului cu IC, oferă suportul raţional şi 
fiziopatologic necesar oricărui clinician, ajutând la formarea unui plan coerent de management: 

• Stres miocitar (întinderea fibrei cardiace): BNP, NT-proBNP, proadrenomedulină, sST2 
• Activare neurohormonală: norepinefrină, renină, angiotensină II, aldosteron, vasopresină 
• Injurie miocitară: troponine I şi T, CKMB 
• Inflamaţie: PCR, TNF, APO-1, Interleukinele 1, 6 și 18 
• Stres oxidativ şi remodelare vasculară: LDL oxidat, mieloperoxidază, izoprostani urinari şi 

plasmatici, malondialdehidă plasmatică, acid uric seric 
• Remodelare a matricei extracelulare: metaloproteinaze, inhibitori tisulari de 

metaloproteinaze, propeptide de colagen  
• Injurie renală: creatinină, cystatin C 
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V. PEPTIDELE NATRIURETICE ȘI ACTIVAREA NEUROHORMONALĂ ÎN 
INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Peptidele natriuretice sunt secretate de miocitele supuse stresului mecanic parietal şi au efect la 
nivelul cordului, rinichilor şi vaselor de sânge, determinând vasodilataţie, natriureză şi ameliorarea 
funcţiei cardiace diastolice14.  

Creşterea concentraţiilor serice ale peptidelor natriuretice la pacienţi cu IC indică o decompensare, 
sugerând congestia chiar dacă semnele clinice lipsesc. Sunt constatate modificări precoce ale 
stresului parietal cardiac, acesta fiind primul element necesar în decompensarea cardiacă. 
Determinarea nivelului peptidelor natriuretice înainte de externare are valoare predictivă în 
identificarea bolnavilor care încă au congestie subclinică şi prin urmare risc crescut de respitalizare 
sau deces15. Aşadar, peptidele natriuretice sunt gold-standard pentru diagnosticul şi prognosticul 
insuficienței cardiace acute. 

A fost identificată o strategie optimă pentru a identifica decompensările de IC, utilizând 
cut‑poit‑ ur i diferite în funcţie de vârstă: 450, 900 şi 1800 pg/ml pentru grupele de vârstă: <50, 50-
75 și respectiv >75. Pragul de 300 pg/ml, indiferent de vârstă, a avut o valoare predictivă negativă de 
98% pentru a exclude ADHF16–18. 

Mai multe studii au demonstrat că reducerea nivelului peptidelor natriuretice reflectă efectul 
terapeutic26. Utilizarea de peptide cardiace pentru a ghida terapia farmacologică la pacienții cu IC 
cronică este asociată cu o reducere semnificativă a mortalităţii şi spitalizării legate de o 
decompensare a IC, mai ales la pacienții cu vârstă sub 75 de ani27. 

 
VI. EVALUAREA HEMODINAMICĂ PRIN BIOIMPEDANȚĂ TRANSTORACICĂ ÎN 
INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Măsurarea parametrilor hemodinamici la bolnavi cu ADHF internaţi în spital aduce informaţii 
importante pentru înţelegerea mecanismelor fiziopatologice şi a consecinţelor hemodinamice din 
insuficiența cardiacă acută şi care poate ajuta la ghidarea terapiei, în funcţie de mecanismele 
hemodinamice dominante10.  

La bolnavii cu insuficiență cardiacă acută riscurile depăşesc beneficiile în cazul monitorizării 
invazive (cu sondă Swan-Ganz) şi astfel îşi face loc o nouă metodă de evaluarea hemodinamică: cea 
prin bioimpedanță toracică (ICG), o metodă neinvazivă, care pare a avea rezultate reproductibile28. 

Metoda s-a dovedit utilă în diagnosticul, stratificarea severităţii, optimizarea tratamentului la 
bolnavii cu IC şi ar putea să devină un instrument folosit de rutină. Metoda este mai rapidă decât 
determinarea peptidelor natriuretice şi poate fi foarte utilă în Camera de Gardă în diagnosticul 
diferenţial la bolnavii dispneici sau în evaluarea statusului hemodinamic periculos în aparentă stare 
de stabilitate clinică29.  

Studiul PREDICT a demonstrat că parametrii ICG au valoare predictivă mare în identificarea 
riscului de mortalitate-morbiditate pe termen scurt la bolnavii cu IC acută. Într-un studiu desfăşurat 
la Camera de Gardă, combinaţia  BNP – parametri ICG a putut identifica bolnavii cu risc crescut pe 
termen scurt de mortalitate sau re-spitalizare pentru o decompensare a IC30.  
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VII. CONGESTIA ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ ȘI CA125 
CA125 este un antigen tumoral exprimat pe suprafaţa celulelor ovariene care facilitează adeziunea 
celulelor metastazate, fiind utilizat de rutină pentru monitorizarea cancerului de ovar; dar niveluri 
crescute de CA125 au fost documentate şi la pacienții cu IC, în asociere cu biomarkerii clasici, 
CA125 dovedindu-se a fi şi un factor de prognostic la pacienţii cu ADHF. Activitatea inflamatorie 
sistemică şi congestia sunt în strânsă legătură iar CA125 ar putea fi un surogat pentru ambele 
procese fiziopatologice31. 

Vizzardi et al. a demonstrat că CA125 se corelează atât cu funcţia sistolică cât și cea diastolică a 
ventriculului stâng. Într-un alt studiu, alături de BNP, valorile CA125 au fost asociate cu FEVS, cu 
prezența pericarditei şi cu dilatarea de ventricul drept. Nivelul de CA125 pare să se coreleze cu 
starea de congestie pulmonară sau sistemică și cu un răspuns pozitiv sau negativ la tratament32. La 
pacienţii cu ADHF şi tablou de congestie sistemică valorile CA125 au fost net superioare faţă de cei 
cu edem pulmonar acut21. Niveluri semnificativ mai mari de CA125 au fost găsite la pacienții cu 
revărsat pleural sau edeme gambiere importante33. 

Un alt avantaj al CA125 este timpul de înjumătățire mai mare de 1 săptămână, prin urmare, are o 
stabilitate serică mare care poate ajuta în monitorizarea acestor pacienţi aşa cum este folosită 
hemoglobina glicozilată la diabetici. Astfel, CA125 aduce un rol complementar peptidelor 
natriuretice care au timp de înjumătăţire scurt şi variabilitate mare  a concentraţiilor serice34. Cei doi 
biomarkeri reflectă şi mecanisme fiziopatologice diferite implicate în progresia IC: congestia și 
inflamația pentru CA125 respectiv suprasarcina de volum sau presiune pentru BNP. Combinarea lor 
ar putea da o stratificare mai bună a prognosticului la pacienţii externaţi după o decompensare a IC, 
peptidele natriuretice aducând informaţii despre starea hemodinamică acută a bolnavului iar CA125 
despre încărcarea şi redistribuţia lichidiană de-a lungul săptămânilor anterioare35. 

Aceste caracteristici: o largă disponibilitate, cost relativ redus, nivel nemodificabil de vârstă sau 
funcție renală, legătura cu procese fiziopatologice implicate în progresia bolii, continua sa relație cu 
prognosticul, furnizarea de informații suplimentare în afara markerilor clasici şi potenţiala implicare 
terapeutică fac din CA125 un biomarker cu potenţial în monitorizarea de rutină a pacienţilor cu IC36. 

VIII. INFLAMAȚIA ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ȘI PROTEINA C REACTIVĂ 
Inflamația este considerată o componentă esențială a procesului normal de vindecare; însă, în cazul 
în care injuria nu poate fi reparată într-o perioadă scurtă de timp, se instalează un răspuns inflamator 
cronic cu vindecare  prin acumularea de ţesut fibrotic la locul leziunii, cu reabilitare structurală dar 
cu imposibilitatea de restabilire funcţională normală. Astfel, inflamaţia sistemică pare a fi o verigă 
importantă în patogeneza și progresia multor forme de insuficiență cardiacă, iar biomarkerii de 
inflamaţie au devenit subiectul cercetării intense în ultima perioadă25.  

Printre markerii de inflamaţie, CRP este markerul cel mai investigat, fiind identificat ca un puternic 
factor de risc pentru dezvoltarea și progresia IC. CRP mediază și perpetuează inflamația și poate 
accelera procesul de remodelare cardiacă. CRP reflectă "nivelul curent de inflamaţie", iar creşterea 
sa poate indica progresia IC prin intermediul căilor inflamatorii37. 

Un studiu publicat în 1956 raporta o creştere a CRP la 30 din 40 de pacienți cu insuficiență cardiacă, 
fiind cu atât mai ridicată cu cât formade boală era mai severă. Analiza multivariată a indicat că 
nivelul crescut de CRP este un predictor de morbi-mortalitate la pacienţii cu IC38. 
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IX. STRESUL OXIDATIV ÎN ICAȘI ACIDUL URIC SERIC 
Studii experimentale au arătat că AUs poate funcţiona atât ca antioxidant (în plasmă şi mai ales în 
prezenţa altor substanţe antioxidante) dar şi ca prooxidant (în interiorul celulei, în mediu lipofil, în 
prezenţa altor substanţe prooxidante), definind astfel conceptul de “paradox al acidului uric”39. 
Astfel, în medii aterosclerotice, inflamatorii, de exemplu la nivelul endoteliului vascular, devine 
prooxidant generând stres oxidativ şi determinând scăderea sintezei şi eliberării de NO şi 
reprezentând un factor de risc independent de apariţie a bolilor cardiovasculare40. 

După anii 1960 numeroase studii epidemiologice şi clinice41 au confirmat această asociere puternică 
între nivelul AUs şi diverse boli cardiovasculare, de la factori de risc, la afectare de organe ţintă şi în 
final la IC; situaţii în care stresul oxidativ, disfuncţia endotelială şi inflamaţia sistemică sunt verigi 
importante ale fiziopatologiei. Această relație este observată nu numai în hiperuricemia francă, ci și 
la valori peste 5,5 mg/dl42. 

A. Câmpeanu, A Iliesiu etal43–46au arătat că nivelul acidului uric seric este martor de stres oxidativ 
la bolnavii cu insuficiență cardiacă cronică, fiind corelat cu gradul de disfuncţie endotelială şi 
inflamaţie, doua mecanisme fiziopatologice importante implicate în IC cronică.Studiile au raportat 
relaţia dintre hiperuricemie şi clasa funcţională47,48, toleranţa la efort49, congestia sistemică50, 
scăderea funcţiei ventriculului stâng51–52,parametrii disfuncţiei diastolice53 şi remodelarea cardiacă54–

55. Nivelul AUs se corelează cu nivelul plasmatic al NT-proBNP56 independent de funcţia renală sau 
tratamentul diuretic57. S-a observat că acestă asociere este semnificativă doar când hiperuricemia 
este un marker al activităţii crescute a XO58; şi nu când este secundară alterării eliminării renale de 
AUs59,60. 

În IC acută nivelul AUs se corelează cu prognosticul pe termen scurt şi lung, acidul uric fiind martor 
al intensificării activităţii XO61, secundare agravării hipoxiei tisulare, a inflamaţiei şi disfuncţiei 
endoteliale şi miocitare50.  

AUs este un biomarker simplu, cu disponibilitate clinică largă, necostisitor şi care îndeplineşte multe 
din caracteristicile dorite ale unui biomarker ideal ce poate fi inclus în evaluarea de rutină la 
pacienții cu ADHF62 pentru monitorizarea efectelor metabolice și a terapiei care le vizează63.  

X. ALLOPURINOLUL ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Pornind de la ideea că IC este caracterizată de un dezechilibru între performanța ventriculului stâng 
şi consumul de oxigen şi având  la dispoziţie modelele experimentale care arată că stresul oxidativ 
rezultat în urma activităţii XO contribuie la imbalanța mecano-energetică, a apărut ipoteza că XO,  
principalul stimul pentru formarea de radicali liberi, constituie o ţintă terapeutică importantă64 şi 
Allopurinol ar putea ameliora funcţia ventriculului stâng65. 

Farquharson et al66 a constatat ameliorarea netă a funcţiei endoteliale şi scăderea markerilor de stres 
oxidativ după administrarea de Allopurinol 300 mg/zi, la pacienţi cu IC uşoară şi moderată. George 
et al67 a demonstrat efectul dependent de doză al Allopurinolului asupra funcţiei endoteliale, cel mai 
bun răspuns înregistrându-se la doza de 600 mg/zi fără efecte adverse notabile iar alte studii au 
observat ameliorarea FEVS68, a funcţiei diastolice sau a fluxului coronarian69. Studiile 
observaţionale pe IC cronică şi acută au arătat că tratamentul cu Allopurinol este asociat cu creşterea 
supravieţuirii. 
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A Câmpeanu, A Iliesiu et al au arătat efecte benefice ale Allopurinolului asupra evoluţiei clinice, 
funcţiei cardiace, calităţii vieţii şi capacităţii de efort la bolnavii cu insuficiență cardiacă cronică 
simptomatică70–72. În studiul OPT-CHF73Oxipurinolul a scăzut nivelul AUs cu aproximativ 2 mg/dl, 
dar nu a demonstrat o ameliorare clinică la pacienţii cu IC dar într-o analiză post-hoc, subgrupul de 
bolnavi cu AUs>9.5 mg/dl a avut o evoluţie clinică favorabilă şi un trend de scădere a mortalităţii de 
cauză cardio-vasculară corelate cu scăderea AUs74. 

XI. DISFUNCȚIA ENDOTELIALĂ ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂȘI 
VASODILATAȚIA MEDIATĂ DE FLUX 
Endoteliul vascular reglează răspunsul vasomotor vascular şi permeabilitatea vasculară, având 
proprietăţi antiinflamatorii şi antitrombotice. Disfuncţia endotelială defineşte alterarea stratului de 
celule endoteliale care delimiteză peretele intern al vaselor de sânge, caracterizată prin anomalii pro-
inflamatori, pro-trombotice şi pro-vasoconstrictoare75, toate procese fiziopatologice bine cunoscute 
în ADHF. Funcţia endotelială evaluată prin diferite tehnici invazive şi neinvazive este indicator al 
riscului cardiovascular. 

Legătura dintre acidul uric, stresul oxidativ şi disfuncţia endotelială poate fi explicată prin: calea de 
producere a acidului uric în organism, sub influenţa XO generând în acelaşi timp şi specii reactive de 
oxigen şi prin efectul direct al acidului uric asupra endoteliului vascular activând NADPH-oxidaza şi 
inactivând NO-sintetaza endotelială, cu scăderea cantităţii de NO generate. Dezechilibrul între 
creşterea stresului oxidativ şi scăderea cantităţii de NO poate activa alte căi pro-inflamatorii şi 
creşterea producţiei de citokine generând astfel un cerc vicios76,77. 

Scăderea biodisponibilității NO în IC acută prin creşterea stresului oxidativ favorizează 
vasoconstricţia, creşte adeziunea leucocitară şi inflamaţia locală, remodelarea arterială şi creşterea 
rigidităţii arteriale, implicate în progresia afectării de organ67. Perpetuarea mecanismelor inflamatorii 
întreţine procesul de ateroscleroză iar aderarea trombocitelor este implicată în activarea plăcii de 
aterom şi producerea de evenimente cardiovasculare78. De asemenea disfuncţia endotelială se 
însoţeşte de scăderea sintezei de bradikinină, inhibitor important a activării plachetare. Astfel, se 
amplifică statusul protrombotic, trombocitele având o stare de hiperactivare79.  

 
XII. AFECTAREA RENALĂ ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Disfuncțiile cardiacă și renală se pot agrava reciproc prin mecanisme multiple, cum ar fi 
suprasarcina de volum sau de presiune, hipoperfuzia, activarea neurohormonală şi inflamatorie, 
precum și tratamentul concomitent. Interacțiunea dintre disfuncția cardiacă și  cea renală poate fi 
critică pentru progresia celor două boli şi prognostic80. 

Multiple studii au arătat prognostic nefavorabil la pacienţii cu BCR şi IC80. Aceste două patologii 
frecvent co-există, având factori de risc comuni, de exemplu hipertensiune, diabet, ateroscleroză, sau 
mecanisme patogenice comune, cum ar fi activarea sistemului nervos simpatic, SRAA, inflamația 
sau stresul oxidativ. Dovezile sugerează că disfuncția cardiacă poate provoca disfuncție renală și 
vice-versa81. 

XIII. TULBURĂRI ELECTROLITICE ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Hiponatremia la pacienţii spitalizaţi pentru decompensarea insuficienței cardiace este relativ 
frecventă și este asociată cu durate de spitalizare mai lungi şi cu rate mari de mortalitate în spital şi 
în perioada vulnerabilă. Riscul de mortalitate începe să crească în mod semnificativ de la valori 
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serice sub 138 mmol/L și este mai mult decât dublu pentru pacienții cu niveluri în intervalul 132-135 
mmol/l82. 

Dezvoltarea hiponatremiei la pacienţii cu ADHF poate rezulta printr-o varietate de mecanisme, 
incluzând hipervolemia, activarea SRAA, eliberare non-osmotică de arginină-vasopresină, efectele 
sistemului nervos simpatic de vasoconstricție la nivel renal, sau efectele directe ale terapiei 
diuretice83.  

Informaţiile cu privire la hipo- şi hiper-potasemie sunt contradictorii, în câteva mici studii acestea 
fiind asociate cu creșterea riscului de mortalitate de orice cauză84. Hipopotasemia este în general 
legată de terapia cu diuretice sau activarea neurohormonală iar hiperkaliemia de funcția renală și de 
utilizarea de terapii ce modulează SRAA84. 

XIV. PARAMETRII HEMATOLOGICI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 
Anemia este comună în IC, mai ales la pacienții spitalizați. În registrul OPTIMIZE-HF 51% dintre 
bolnavi au avut anemie şi 25% dintre ei valori ale hemoglobinei între 5 şi 10.5 g/dL85, cauza acesteia 
fiind plurifactorială: scăderea aportului, scăderea absorbţiei intestinale (prin edem şi alterarea 
motilităţii intestinale, întârzierea golirii gastrice, scăderea fluxului mezenteric şi stază portală), 
pierderi gastrointestinale şi renale, medicaţie, status proinflamator86–89.   

Prevalența deficitului de fier este de 35-50% la pacienţii cu IC cronică (32±4% la subiecții fără 
anemie vs 57±10% cu anemie)86. Într-o analiză multivariată, deficitul de fier a fost mai frecvent 
întâlnit la vârstnici, femei, la cei cu clasă funcţională NYHA avansată (III-IV) şi cu valori ale 
NT-proBNP-ului şi ale CRP-ului mai mari87. La sfârșitul perioadei de urmărire deficitul de fier s-a 
corelat cu riscul de deces sau spitalizare prin agravarea IC87. Bolnavii cu deficit de fier dar fără 
anemie au avut un risc de 2 ori mai mare de deces decât cei cu anemie dar fără deficit de fier88. 
Aceste rezultate au dus la schimbarea centrului de atenţie de la anemie şi hemoglobină către deficitul 
de fier90. 

Creşterea RDW reflectă gradul de heterogenitate a volumului eritrocitar. Sunt raportate date limitate 
cu privire la asocierea dintre RDW și IC şi mai ales ADHF, dar în unul din studii s-a constatat un 
RDW semnificativ mai mare în grupul pacienților cu IC faţă de grupul control cu o stratificare a 
valorilor în funcţie de clasa funcţională NYHA88. Un alt studiu a constatat că RDW s-a corelat direct 
proporţional cu nivelul seric de NT-proBNP şi CRP și invers proporţional cu FEVS91.  

Un studiu recent a constatat că evaluarea secvențială a RDW poate servi ca un bun indicator de 
prognostic la pacienţii cu IC, independent de funcţia renală şi alţi indici hematologici, având valoare 
prognostică mai ales la pacieții cu un RDW de bază în limite normale şi care creşte în evoluţie92.  

XV. PARAMETRII ELECTROCARDIOGRAFICI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ 
Electrocardiograma (EKG) se efectuează de rutină la bolnavii cu ICA, valoarea ei stând mai ales în 
excluderea unor cauze specifice de ICA, cum ar fi infarctul miocardic sau aritmiile amenințătoare de 
viață. EKG aduce informaţii cu privire la etiologie sau factori favorizanţi, ar putea indica o terapie 
specifică sau ar putea identifica efecte adverse ale tratamentului antiaritmic, digitalic, sau diuretic93. 
Studiile electrofiziologice au arătat că insuficiența cardiacă este una din cauzele de alungire 
dobândită a intevalului QT corectat (QTc), cu o alungire mai accentuată în perioadele de 
decompensare94. Brooksby și colab.94 au constatat că QTc este un predictor puternic și independent 
de mortalitate pe termen scurt şi lung în ICA mai ales prin aritmii ventriculare şi moarte subită. 
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Variabilitatea ritmului cardiac este un marker electrocardiografic care reflectă activitatea 
componentelor simpatice și vagale ale sistemului nervos vegetativ. Într-o inimă sănătoasă, cu un 
SNV integru vor exista variații fiziologice continue ale ciclurilor cardiace care reflectă echilibru 
simpato-vagal normal. Într-o inimă bolnavă, cu necroză şi fibroză miocardică şi modificări ale 
aferentelor și eferentelor SNV va avea loc un dezechilibru simpato-vagal reflectat prin scăderea 
HRV95.  

În câteva studii a fost observată o scădere a amplitudinii complexului QRS odată cu decompensarea 
IC şi revenire la valorile iniţiale după decongestie, aceasta explicându-se probabil prin modificarea 
conductivităţii şi rezistivităţii între sânge, miocard și plămân prin creşterea sau scăderea cantităţii de 
lichid interstiţial96. Prin urmare, această metodă de evaluare seriată a traseelor EKG poate fi folosită 
ca alternativă sau complementar peptidelor natriuretice în monitorizarea IC97. 

 
B. CONTRIBUȚIA PERSONALĂ 

I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Scopul prezentei lucrări este de a analiza parametrii clinici, biologici, ecografici, electrocardiografici 
şi de bioimpedanță transtoracică şi relaţiile dintre aceştia într-un lot de subiecţi internaţi în spital 
pentru insuficiență cardiacă acută. 

Obiectivele studiului: 

• Analiza unor parametri clinici, biologici, ecografici şi electrofiziologici la subiecţii internaţi 
pentru insuficiență cardiacă acută şi relaţiile între aceştia în legătură cu mecanismele fiziopatologice 
pe care le reprezintă 

• Analiza unor noi parametri de diagnostic şi evoluţie la bolnavii internaţi pentru 
decompensarea IC 

• Evaluarea efectelor Allopurinolului asociat terapiei standard, indiferent de valorile serice ale 
AUs, asupra parametrilor analizaţi mai sus 

II. MATERIAL ȘI METODĂ 
În perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 au fost incluşi în studiu 110 bolnavi consecutivi cu  
insuficiență cardiacă acută (IC de novo sau decompensare a insuficienței cardiace), din Clinica de 
Cardiologie şi Medicină Internă a Spitalului Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti. 
Au fost incluşi în studiu pacienţi de ambele sexe, cu diagnostic clinic şi ecografic de insuficiență 
cardiacă de etiologie ischemică sau non-ischemică. Au fost utilizate criteriile de diagnostic conform 
Ghidului ESC din 2012: pentru HFrEF - simptome şi semne de IC şi FEVS<40% şi pentru HFpEF 
simptome şi semne de IC, FEVS>= 50%, un nivel crescut al peptidelor natriuretice şi cel puţin unul 
din următoarele criterii ecocardiografice: modificări cardiace structurale relevante (hipertrofie de 
ventricul stâng cu index de masă ventriculară >115/95 g/m² sau dilatare de atriu stâng cu index de 
AS>34 ml/m²) sau disfuncţie diastolică cu E/e’>13, e’<9 cm/s11.  
Decompensarea insuficienței cardiace a necesitat internarea în spital, fiind obiectivatăclinic: clasă 
NYHA III‑IV  şi cel puţin 2 sem ne de congestie şi biologic: creşterea valorilor NT-proBNP-ului în 
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funcţie de vârstă: peste 450 pg/mL pentru subiecţi sub 50 ani, peste 900 pg/mL pentru subiecţi cu 
vârste între 50 şi 75 ani şi peste 1800 pg/mL pentru subiecţi peste 75 ani. 

Au fost excluşi bolnavii cu: accident vascular cerebral în ultimele 3 luni, boli pulmonare severe care 
necesită oxigenoterapie continuă la domiciliu sau corticoterapie orală, cord pulmonar cronic, boli 
renale severe (RFG estimat <15 ml/min/1.73m² sau creatinină>2,5 mg/dL), boli hepatice severe, boli 
inflamatorii cronice sau acute la momentul introducerii în studiu, diagnostic de malignitate şi bolnavi 
în tratament anterior cu Allopurinol. 
 
Toţi bolnavii care îndeplineau criteriile de includere au fost informaţi asupra scopului şi 
metodologiei cercetării şi au acceptat în scris participarea la studiu, semnând formularul de 
consimţământ informat. Bolnavii eligibili au fost evaluaţi iniţial pentru stabilirea diagnosticului de 
ICA şi gravitatea episodului de decompensare. Evaluarea iniţială a presupus anamneză, examen 
clinic complet, analize de laborator, EKG, ecocardiografie şi determinarea funcţiei endoteliale prin 
metoda vasodilataţiei mediate de flux la nivelul arterei brahiale (FMD).  

La un lot de 66 de bolnavi s-a efectuat şi evaluarea hemodinamică neinvazivă prin metoda 
bioimpedanței transtoracice. 41 de subiecţi nu au fost evaluaţi prin bioimpedanță transtoracică 
deoarece prezentau contraindicaţii ale acestei metode: greutate extremă (sub 30 kg sau peste 120 kg), 
insuficiență aortică severă, fibrilaţie atrială cu AV foarte rapidă (peste 150/min), bloc de ramură 
stângă, pacemaker cu răspuns imediat la efort. 
 
După evaluarea iniţială, bolnavii au primit tratament standard conform Ghidului ESC 2012  iar la 55 
dintre aceştia s-a administrat în plus Allopurinol în doză de 300 mg/zi, aleator, indiferent de nivelul 
AUs, constituind grupul ALLO+. Ceilalţi 55 de bolnavi au constituit grupul ALLO-, randomizarea 
realizându-se 1:1. După evaluarea iniţială 3 bolnavi din grupul ALLO- au renunţat voluntar la studiu, 
constituindu-se lotul final de 107 bolnavi cu următoarele subloturi: 55 subiecţi în ALLO+ şi 52 
subiecţi în ALLO-. Toţi cei 107 bolnavi au fost reevaluaţi pe perioada internării astfel: în ziua 2, ziua 
5 şi la externare (la 10±4 zile de la internare) prin evaluare clinică, electrocardiografică, biologică şi 
a funcţiei endoteliale. În sublotul de 66 de bolnavi evaluaţi hemodinamic s-a continuat monitorizarea 
neinvazivă în ziua 2 şi la externare. După externare, bolnavii au fost monitorizaţi telefonic în 
următoarele 3 luni, iar cei ce au necesitat respitalizări au fost reevaluaţi clinic, biologic şi prin 
determinarea vasodilataţie mediate de flux la nivelul arterei brahiale. 
 
METODE DE EVALUARE A BOLNAVILOR 

Anamneza a fost folosită pentru a verifica criteriile de includere şi excludere din studiu, pentru 
stabilirea istoricului de insuficiență cardiacă şi alte comorbidități sau factori de risc cardiovascular. 
S-a încercat identificarea factorului favorizant pentru decompensarea insuficienței cardiace. S-a 
stabilit etiologia insuficienței cardiace şi profilul de insuficiență cardiacă acută: IC acut- 
decompensată (ADHF), IC la primul episod de decompensare (de novo) sau IC cronică avansată. 

Fiecare bolnav a fost încadrat la înrolare într-o clasă funcţională NYHA, parametru ce a fost 
reevaluat la externare şi la reevaluare. Calitatea vieţii a fost evaluată cu ajutorul scorului „Minnesota 
living with heart failure”, prin care bolnavii sunt rugați să acorde un punctaj de la 0 la 5 diferitelor 
simptome sau semne care le afectează calitatea vieţii.  
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Examenul clinic a urmărit prezența semnele specifice de insuficiență cardiacă: turgescență jugulară, 
galop protodiastolic, deplasarea şocului apexian, edeme periferice, raluri pulmonare, revărsat 
pleural, hepatomegalie.  

Fiecare subiect a fost evaluat electrocardiografic la includerea în studiu, pe perioada internării şi la 
externare. Amplitudinea şi durata complexului QRS şi durata intervalului QT au fost măsurate 
automat, cu ajutorul unui soft specializat. Durata intervalului QT a fost corectată la frecvența 
cardiacă (QTc) utilizând formula Bazett. S-au considerat patologice valorile QTc peste 450 ms.  

S-a efectuat radiografie toracică (incidență postero-anterioră) la fiecare subiect cu evaluarea 
indicelui cardio-toracic şi evidenţierea revărsatului pleural sau a semnelor de stază. 

Investigaţiile de laborator au fost utilizate pentru stabilirea diagnosticului şi severităţii insuficienței 
cardiace acute şi pentru evaluarea comorbidităților asociate. Au fost utilizate următoarele teste 
biologice la includerea în studiu: hemogramă (hemoglobină, indici eritrocitari, formulă leucocitară, 
număr trombocite), VSH, fibrinogen, proteina C reactivă (CRP), glicemie a jeun, uree, creatinină şi 
estimarea ratei de filtrare glomerulară, ALT, AST, profil lipidic, ionogramă, TSH, sideremie, NT-
proBNP, CA125, acid uric seric (AUs). 

S-a efectuat ecocardiografie fiecărui subiect pe perioada internării cu ajutorul unui ecograf 
Prosound SSD-4000 (Aloka CO. Ltd) cu sondă de 2.5 Mhz. S-au determinat la nivelul ventriculului 
stâng: diametrul telediastolic (DTDVS), diametrul telesistolic (DTSVS), volumul telediastolic 
(VTDVS), volumul telesistolic (VTSVS), dimensiunile septului interventricular (SIV) și ale 
peretelui posterior (PP), diametrele şi aria atriului stâng, fracţia de ejecţie a ventriculului stâng 
(FEVS) prin metoda Simpson sau tulburările de cinetică.  

S-a calculat pentru fiecare bolnav masa ventriculului stâng şi grosimea relativă a pereţilor (RWT). 
Măsurătorile au fost indexate la suprafaţa corporală. IC a fost clasificată în 3 tipuri în funcţie de 
FEVS: cu FEVS redusă (HFrEF) (sub 40%), cu FEVS medie, în intervalul 40-50% (HFmEF) şi cu 
FEVS păstrată (HFpEF) (peste 50%). Funcția diastolică a ventriculului stâng a fost evaluată prin 
analiza fluxului transmitral Doppler pulsat, estimându-se modelul de umplere distolică. Prin Doppler 
tisular s-au determinat vitezele maxime ale undei protodiastolice e’ la nivelul inelului mitral septal şi 
lateral și s-a calculat e’ mediu. Presiunile de umplere ventriculare stângi au fost considerate crescute 
dacă raportul E/e’ a fost mai mare de 13. 

Pentru monitorizarea Holter EKG a fost utilizat un dispozitiv cu 12 derivaţii reale şi softul 
CardioScan. S-a urmărit apariţia aritmiilor supraventriculare sau ventriculare, pauzelor sinusale sau a 
altor tulburări de conducere şi a episoadelor de ischemie. La bolnavii în ritm sinusal s-a evaluat 
variabilitatea ritmului sinusal prin parametrii în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă.S-a 
considerat că variabilitatea ritmului sinusal este uşor alterată la valori ale SDNN în intervalul 100-
150 ms, moderat alterată la valori în intervalul 50-100 ms şi sever alterată la valori <50 ms. 
 
Funcţia endotelială a fost evaluată prin metoda vasodilataţiei mediate de flux la nivelul arterei 
brahiale (FMD), conform recomandărilor ghidurilor internaţionale privind pregătirea bolnavilor, 
tehnica de măsurare şi raportarea rezultatelor. Pentru măsurarea diametrelor s-a folosit secţiunea 
longitudinală 2D a arterei brahiale la nivelul plicii cotului. Pentru a iniţia stimulul ischemic s-a 
umflat manşeta tensiometrului cu 50 mmHg peste valoare TA sistolică de la acel moment şi a fost 
menţinută constant timp de 5 minute. La 30 de secunde după dezumflarea manşetei, s-a înregistrat 



14 
 

continuu imaginea bidimensională a arterei brahiale în aceeaşi secţiune timp de 90 de secunde, 
urmărind atingerea diametrului maxim, acesta fiind considerat diametrul final.  

Rezultatul final a fost raportat că variaţie procentuală a diametrului arterei brahiale înainte şi după 
stimulul ischemic:  FMD (%) = (diametru  final −diametru  inițial )∗100

diametru  inițial
 

 
Funcţia hemodinamică a fost evaluată prin metoda bioimpedanței toracice folosind sistemul 
HOTMAN® (Hemosapiens Inc).Principiul metodei se bazează pe măsurarea impedanţei toracice 
(rezistenţa ţesuturilor vii) la un curent electric alternativ de intesitate foarte mică şi frecvenţă înaltă98. 
Astfel, modificarea rezistenţei electrice este invers-proportională cu modificarea volumului99. Atunci 
când acest curent electric este aplicat la nivelul toracelui, diferenţa de tensiune măsurată va oferi 
informaţii cuantificabile despre modificarea volumului sanguin de la nivelul marilor vase.  

Curentul electric de bioimpedanță circulă între două perechi de electrozi plasaţi în regiunea cervicală 
şi la baza toracelui, pe calea cea mai scurtă, cu cea mai bună conducere electrică. Curentul electric 
care traversează toracele este detectat de alte două perechi de electrozi, situaţi simetric, în aceleaşi 
zone. Folosind informaţia furnizată de modificarea bioimpedanței în timpul ciclului cardiac, 
reprezentată sub forma unor curbe în timp, se calculează o serie de parametri importanţi ai funcţiei 
hemodinamice, neinvaziv şi cu reproductibilitate bună.  

Statusul hemodinamic al unui individ variază cu fiecare ciclu cardiac, fiind definit prin volumul de 
sânge furnizat de cord şi presiunea medie sub care este distribuit. Statusul hemodinamic este 
influenţat de presarcină (volemie), contractilitate (inotropism) şi postsarcină (rezistenţă vasculară), 
care sunt consideraţi „modulatorii hemodinamici”. Dacă statusul hemodinamic este evaluat în 
interval de un minut (perioadă în care cordul pompează volumul total de sânge al unui individ 
normal în repaus), în definiţie intră şi frecvenţa cardiacă (cronotropism)100. 

Parametrii hemodinamici calculaţi sunt: 
CI (l/min/m²) = indexul cardiac  
SI (ml/bătaie/m²) = indexul bătaie al VS  
ISI (secˉ²) = indexul statusului inotrop 
LSWI (g m/m²) = indexul de lucru mecanic al VS  
SSVRI (dyn.sec.cmˉ⁵.m2) = indexul bătaie al rezistenţei vasculare sistemice 

Sistemul Hotman afişează statusul hemodinamic al bolnavului şi sub forma unui „punct” pe o „hartă 
hemodinamică”, care are drept coordonate doi indici: SI (ml/m2) şi MAP (mmHg). Astfel, harta 
hemodinamică este obţinută prin intersectarea valorilor limitelor normale ale acestor doi parametri, 
şi se formează 9 clase de status hemodinamic din care una reprezintă statusul normohemodinamic101. 
 
ANALIZA STATISTICĂ  
Datele au fost colectate prin completarea unei fișe de lucru concepută pe baza protocolului de 
desfăşurare a studiului, apoi au fost introduse într-o bază de date Excel, Microsoft Office 2010. 
Analiza statistică a fost efectuată cu ajutorul programului SPSS versiunea 20.0.  
Rezultatele au fost exprimate ca medie ± deviaţie standard pentru variabilele numerice şi ca 
frecvenţă pentru variabilele categoriale. Pentru analiza variabilelor de tip numeric au fost utilizate 
teste parametrice (testul t Student şi ANOVA) pentru datele cu distribuţie normală şi teste 
neparametricete (Mann-Whitney, Wilcoxon) pentru datele fără distribuţie normală. Pentru analiza 
variabilelor categoriale au fost utilizate testele χ² sau Fischer. Corelaţiile dintre variabilele numerice 
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au fost evaluate prin regresie liniară simplă şi coeficientul de corelaţie Pearson. Rezultatele au fost 
considerate semnificative statistic pentru o valoare p<0.05. Rezultatele analizei statistice au fost 
prezentate sub formă grafică sau de tabel. 
 
III. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

III.1. ANALIZA DESCRIPTIVĂ A LOTULUI DE STUDIU 
Caracteristicile demografice şi clinice ale lotului studiat şi ale celor două subloturi de bolnavi 
(ALLO+ versus ALLO-) la includere sunt prezentate în tabelul1. Rezultatele evidenţiază 
omogenitatea celor două subloturi, între parametrii prezentaţi neexistând diferenţe semnificative 
statistic. 

III.2. ANALIZA BIOMARKERILOR CUNOSCUȚI ÎN ICA ÎN LOTUL STUDIAT 
III.2.1. Electrocardiograma în lotul studiat 
La internare, media duratei complexului QRS a fost de 113±27 ms, 36 (34%) de bolnavi prezentând 
complex QRS larg (>120 ms), din care 16 bolnavi aspect de BRS, predictor independent de morbi-
mortalitate post-externare. 38 de subiecţi (36%) din lotul studiat prezentau alungirea intervalului 
QTc (>450ms), cu o medie a intervalului QTc de 429±42 ms. Studiile electrofiziologice au arătat că 
insuficiența cardiacă este una din cauzele de alungire dobândită a intevalului QT, cu o alungire mai 
accentuată în perioadele de decompensare94. Durata complexului QRS şi durata intervalului QTc nu 
au prezentat variaţii semnificative statistic în perioada internării. 

III.2.2. Modificările parametrilor biologici 
Caracteristicile biologice ale lotului studiat la evaluarea iniţială nu au prezentat diferenţe 
semnificative statistic între subloturile ALLO+ si ALLO- (tabel 1). 

III.2.2.1. Peptidele netriuretice în lotul studiat 
Valoarea medie a NT-proBNP-ului a fost de 4049±2095 pg/mL, similară cu cele obținute în studii de 
cohortă, demonstrând decompensarea insuficienței cardiace, peptidele natriuretice fiind eliberate în 
condiții de stres de peretele atrial și ventricular16–18. Au fost evidențiate corelaţii între valorile 
NT-proBNP-ului la internare şi greutate (R=-0.281, p=0.003), MLHF (R=0.262, p=0.008), FEVS 
(R=-0.233, p=0.016), raportul E/A (R=0.537, p=0.003) şi MAPSE (R=‑0.299, p=0.013) la 
internare. 
La externare, mediile NT-proBNP-ului la bolnavii cu HFpEF versus HfrEF au fost diferite 
semnificativ statistic: 1573±853 pg/mL versus 2598±1515 pg/mL, p=0.03. 

III.2.2.2. Proteina C reactivă în lotul studiat 
Valoarea medie a proteinei C reactive la internare a fost de 6.4±4.4 mg/L, 47 (44%) dintre subiecţi 
prezentând inflamaţie (CRP>5 mg/L) iar 90% dintre bolnavii cu inflamaţie (42 de subiecţi) 
prezentau la acel moment şi disfuncţie endotelială (p=0.018). Au fost observate corelaţii între nivelul 
CRP la internare şi calitatea vieţii bolnavilor (R=0.306, p=0.002) sau nivelul NT-proBNP la 
internare (R=0.204, p=0.035). 

Nivelul CRP la externare a scăzut semnificativ: de la 6.4±4.4 mg/L la 3.2±1.5 mg/L (p<0.001), 26 
(24%) de bolnavi prezentând în continuare inflamaţie.Astfel, nivelul de CRP reflectă "nivelul curent 
de inflamaţie", iar creşterea sa poate indica progresia IC prin intermediul căilor inflamatorii38. 
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Tabel 1. Caracteristicile lotului studiat la evaluarea inițială 

 Tot lotul 
107 

ALLO + 
55 

ALLO – 
52 

p 

Caracteristici demografice 
vârstă - ani 72±10 72±9 72±11 0.75 
sex masculin - n (%)  67 (63%) 36 (66%) 31 (60%) 0.55 

Simptomatologie 
NYHA III - n (%) 55 (51%) 29 (53%) 26 (50%) 0.93 
NYHA IV - n (%) 52 (49%) 26 (47%) 26 (50%) 0.84 
ortopnee - n (%) 63 (59%) 35 (63%) 28 (54%) 0.33 
dispnee paroxistică nocturnă - n (%) 21 (20%) 9 (16%) 12 (23%) 0.47 

Tablou clinic 
FC - bătăi/min 92±25 91±26 94±25 0.53 
TA sistolică - mmHg 136±25 135±23 136±26 0.93 
galop protodiastolic - n (%) 21 (20%) 13 (23%) 8 (16%) 0.34 
raluri pulmonare - n (%) 80 (75%) 41 (75%) 39 (75%) 1 
revărsat pleural - n (%) 54 (50%) 25 (46%) 29 (56%) 0.34 
edeme gambiere - n (%) 95 (89%) 49 (89%) 46 (89%) 1 
jugulare turgide / RHJ - n (%) 92 (86%) 49 (89%) 43 (83%) 0.65 

Calitatea vieții 
MLHF - puncte 55±12 54±12 56±12 0.20 
Spitalizare - zile 10±4 10±3 10±5 0.59 

Comorbidități 
Obezitate - n (%) 35 (33%) 21 (38%) 14 (27%) 0.23 
Diabet zaharat - n (%) 37 (35%) 21 (38%) 16 (31%) 0.54 
Dislipidemie - n (%) 59 (55%) 30 (55%) 29 (55%) 1 
Hipertensiune arterială - n (%) 85 (79%) 43 (78%) 42 (81%) 0.81 
Fibrilație atrială - n (%) 78 (73%) 40 (73%) 38 (73%) 1 
BRS - n (%) 18 (17%) 8 (15%) 10 (19%) 0.71 
Boală renală cronică - n (%) 30 (28%) 16 (29%) 14 (27%) 0.87 

Tratament anterior internării 
IECA / Sartan - n (%) 66 (62%) 33 (60%) 33 (63%) 0.84 
Betablocant - n (%) 77 (72%) 40 (73%) 37 (71%) 1 
Diuretic ansă - n (%) 76 (71%) 38 (69%) 38 (73%) 0.68 
Spironolactonă - n (%) 61 (57%) 34 (62%) 27 (52%) 0.33 
Digoxin - n (%) 30 (28%) 18 (33%) 12 (23%) 0.29 

Biologic 
Hemoglobină - g/dL 12.7±2.1 12.6±2.3 12.8±2.0 0.58 
Sideremie - mg/dL 60±30 60±31 59±28 0.91 
CRP - mg/L 6.4±4.4 6.6±4.6 6.2±4.3 0.74 
Uree - mg/dL 56±27 57±27 55±26 0.71 
Creatinină - mg/dL 1.18±0.48 1.16±0.34 1.21±0.59 0.57 
Cl. creatinină - ml/min/1.73 m² 63±21 63±20 63±22 1 
AUs - mg/dL 7.03±2.39 7.26±2.37 6.77±2.41 0.28 
Sodiu -mmoli/L 136±5 136±5 136±5 1 
NT-proBNP - pg/mL 4049±2095 3657±1954 4461±2194 0.13 
CA125 - U/mL 53±33 53±37 53±28 0.98 

RHJ – reflux hepato-jugular, MLHF – chestionarul Minnesota Living With Heart Failure 
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III.2.2.3. Afectarea renală în lotul studiat 
30 (28%) de bolnavi din lotul studiat erau diagnosticați cu boală renală cronică la includerea în 
studiu: BCR grad I - 1 bolnav, BCR grad II - 5 bolnavi, BCR grad III  - 20 de subiecţi şi BCR grad 
IV - 4 pacienţi; date în concordațăcu cele din literatură care raportează BCR la 30-40% dintre 
pacienții cu IC, cu o prevalență mai mare la cei cu forme mai severe.Creatinina serică şi clearence-ul 
estimat la creatinină s-au corelat cu vârsta, cu calitatea vieţii, cu NT-proBNP, CA125, AUs, FMD, 
proteina C reactivă, hemoglobina şi sideremia. 

Nu au fost identificate variaţii ale creatininei sau ale ratei de filtrare glomerulară în perioada 
internării,dar 12 subiecţi îndeplineau criteriile de AKI la externare (creşterea creatininei serice cu 
≥25% şi  ≥0.3 mg/dL). Studiile raportează o creștere a creatininei serice în timpul internării  la 
aproximativ 20% dintre pacienţi ca rezultat al interacțiunilor complexe dintre rezistența arterială, 
congestia venoasă și modificările hemodinamice şi neurohormonale maladaptative, cu o creștere a 
secreţiei de endotelină și a eliberării de adenozină81. 

III.2.2.4. Tulburări electrolitice în lotul studiat 
Nivelul sodiului seric la internare a fost de 136±5 mmoli/L iar 35 (33%) de bolnavi au avut la 
internare hiponatremie (Na<135 mmoli/L). Dintre aceştia, 8 subiecţi prezentau concomitent 
hiperglicemie. Din cei 33 de bolnavi cu hiponatremie la internare, au decedat 3 bolnavi pe perioada 
internării (dintr-un total de 5 decese) şi 3 bolnavi  după externare (dintr-un total de 7 decese în 
perioada de urmărire), fără ca aceste date să atingă semnificaţia statistică. Hiponatremia la bolnavii 
spitalizaţi pentru decompensarea insuficienței cardiace este relativ frecventă și este asociată în 
literatură cu durate de spitalizare mai lungi şi cu rate mari de mortalitate în spital şi în perioada 
vulnerabilă82. 

Nivelul potasiului seric a fost de 4.41±0.56 mmoli/L, majoritatea bolnavilor (89%) prezentând valori 
ale potasiului seric în limite normale, 5 (5%) subiecţi prezentând hipopotasemie (K<3.5 mmoli/L) şi 
7 (6%) subiecţi hiperpotasemie (K>4.5 mmoli/L).Nu au fost variații semnificative statistic ale 
sodemiei sau kalemiei în timpul internării. 

III.2.2.5. Modificările parametrilor hematologici în lotul studiat 
Media hemoglobinei a fost de12.7±2.1 g/dL, a MCV de  89±11 fL și a sideremiei de60±30 mg/dL, 
iar 49 (46%) de bolnavi au prezentat un grad de anemie (Hb<13 g/dL la bărbaţi şi Hb<12 g/dL la 
femei): 13 subiecţi anemie microcitară, 31 de subiecţi anemie normocitară şi 5 anemie macrocitară.  

32 (30%) de bolnavi au prezentat la internare hiposideremie (Fe<37 mg/dL): 23 de subiecţi 
hiposideremei asociată cu anemie (microcitară sau normocitară) şi 9 subiecţi hiposideremie fără 
anemie. Parametrii hematologicis-au corelat cu alți parametri clinici şi paraclinici la evaluarea 
iniţială: calitatea vieţii, NT-proBNP, CA125, CRP, uree, creatininăși FMD.  

III.2.3. Ecocardiografia în lotul studiat 
Media FEVS a fost de 37±11%, iar 20% dintre subiecți au avut IC cu FEVS păstrată (HFpEF), 25% 
forma cu FEVS medie (HFmEF) și 55%IC cu FEVS redusă (HFrEF). 

Sexul masculin şi etiologia toxică au fost preponderente în sublotul HFrEF, iar hipertensiunea 
arterială şi fibrilaţia atrială în sublotul HFpEF. Blocul de ramură stângă, dilatarea de ventricul stâng 
şi modificările de cinetică segmentară au fost mai frecvent întâlnite în sulotul HFrEF. 
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Nivelul FEVS s-a corelat semnificativ statistic cu NT-proBNP (R=-0.233, p=0.02) şi CA125 
(R=-0.221, p=0.02) şi RWT (R=0.337, p=0.001) sau MAPSE (R=0.286, p=0.02). 

55% dintre subiecţii lotului de studiu au avut presiuni de umplere crescute la nivelul ventriculului 
stâng evidenţiate ecocardiografic, în concordanţă cu alte studii în care sunt raportate presiuni de 
umplere crescute ale ventriculului stâng la 40-50% dintre subiecţii incluşi102. Dintre bolnavii cu 
presiuni de umplere crescute, 34 de subiecţi au fost încadraţi în clasa funcţională IV NYHA, în 
comparaţie cu 14 subiecţi fără presiuni de umplere crescute. Bolnavii cu presiuni de umplere 
crescute au prezentat la internare un scor MLHF semnificativ  mai ridicat, medii ale principalilor 
biomarkeri studiaţi: NT-proBNP, CA125, AUs şi creatinină semnificativ mai crescute si valori 
semnificativ mai mici ale FMD, ale sideremiei şi ale RDW.  

III.2.4. Monitorizarea Holter EKG în lotul studiat 
La 90 de de bolnavi s-au identificat aritmii ventriculare: 31 de bolnavi au avut aritmii din clasa I 
Lown (<30 de extrasistole ventriculare monomorfe/oră), 5 subiecţi aritmii de clasă II (>30 de 
extrasistole ventriculare monomorfe/oră, nesistematizate), 7 subiecţi aritmii de clasă 3a (extrasistole 
polimorfe), 5 subiecţi aritmii de clasa 3b (bigeminism sau trigeminism ventricular), 15 subiecţi 
aritmii de clasă 4a (dublete ventriculare) şi 27 aritmii de clasă 4b Lown (episoade de tahicardie 
ventriculară). Niciun bolnav nu a prezentat fenomen R/T iar 20 de bolnavi au prezentat pauze 
sinusale mai mari de 3 secunde.  

Toţi bolnavii sublotului pentru care s-a efectuat studiul variabilităţii ritmului sinusal au prezentat 
alterarea variabilității: 6 subiecţi alterare uşoară cu valori ale SDNN în intervalul 100-150 ms, 18 
subiecţi alterare moderată cu valori ale SDNN cuprinse în intervalul 50-100 ms şi 5 subiecţi alterare 
severă a variabilităţii ritmului sinusal, cu valori ale SDNN sub 50 ms. 
 

III.3. NOI BIOMARKERI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ ACUTĂ 

III.3.1. Variabilitatea amplitudinii complexului QRS în ICA 
Variaţia amplitudinii complexului QRS prin electrocardiograme seriate a fost evaluată cu ajutorul 
unui soft specializat, pornind de la câteva studii care au observat o scădere a amplitudinii 
complexului QRS odată cu decompensarea IC şi revenire la valorile iniţiale după decongestie. 
Această scădere a amplitudinii complexului QRS odată cu decompensarea IC se explică prin 
modificarea conductivităţii şi rezistivităţii între sânge, miocard și plămân prin creşterea sau scăderea 
cantităţii de lichid interstiţial97.  

Suma amplitudinii complexului QRS  în toate derivaţiile a crescut de la 255±164 mV la 290±113 
mV. Suma amplitudinii complexului QRS în derivaţiile membrelor a crescut de la 138±84 mV la 
162±82 mV iar în derivaţiile precordiale de la 117±98 mV la 148±131 mV. Variaţia amplitudinii 
complexului QRS în derivaţiile membrelor s-a corelatcu variaţia nivelului NT-proBNP-ului 
(R=-0.218, p=0.04) şi cu variaţia nivelului CA125 (R=-0.207, p=0.045). 

III.3.2. CA125 – biomarker în insuficiența cardiacă acută 
Media CA125 la internare a fost de 53±33 U/mL, mult crescută faţă de limita superioară a 
normalului de 35 U/mL, fără diferenţe semnificative statistic între bărbaţi şi femei, date în 
concordanță cu cele din literatură31. Bolnavii cu revărsat pleural au prezentat valori semnificativ mai 
mari ale CA125 faţă de cei fără revărsat pleural radiologic: 63±25 U/mL versus 43±19 U/mL 
(p=0.02), sugerând că CA125 este marker de congestie.Nunez34 menţionează că CA125 a estimat 
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mai bine decât NT-proBNP prezenţa unui revărsat la bolnavii cu ADHF şi combinarea acestor doi 
biomarkeri ar permite o mai bună stratificare a riscului de evenimente cardiovasculare fatale şi 
non-fatale. 

Nivelul CA125 se corelează cu calitatea vieţii, cu FEVS, cu nivelul NT-proBNP-ului, al CRP, al 
AUs, al clearence-ului la creatinină, al ureei, al parametrilor hematologici şi cu parametrii de 
variabilitate a ritmului sinusal.  

Nivelul CA125 a fost semnificativ mai mare la bolnavii cu IC cu FEVS redusă faţă de cei cu IC cu 
FEVS păstrată:  57±21 U/mL  versus  35±20 U/mL ( p=0.013) şi semnificativ mai mare la bolnavii 
cu presiuni de umplere crescute la nivelul ventriculului stâng: 61±24 U/mL faţă de 37±18 U/mL în 
sublotul de bolnavi fără presiuni de umplere crescute (p=0.005). 

CA125 ar putea aduce informatii suplimentare peptidelor natriuretice mai ales la bolnavii obezi unde 
valorile NT-proBNP-uluisunt mult scăzute:3207±1432 pg/mL versus 4457±2737 (p=0.02) la 
internare, respectiv 1711±816 pg/mL versus 2674±1475 pg/mL(p=0.03).Aceste diferenţe nu sunt 
semnificative statistic la evaluarea CA125 în aceleaşi condiţii: la internare 56±29 U/mL versus 
51±20 U/mL (p=0.63) şi la externare 36±20 U/mL versus 33±16 U/mL (p=0.56). 

Nivelul CA125 a scăzut semnificativ statistic la externare: de la 53±33 la 34±17 U/mL (p<0.001). 
Evoluția nivelului CA125 pe perioada internării s-a corelat cu evoluţia nivelului CRP (R=0.330, 
p=0.001), sugerând că CA125 este și marker surogat de inflamație. 

La externare, corelaţia între nivelul NT-proBNP-ului şi nivelul CA125 devine mai puternică: 
R=0.487, p<0.001. Timpul de înjumătățire al CA125 este mai mare de 1 săptămână iar această 
stabilitate serică mare poate fi un avantaj al CA125 ca biomarker în IC pentru că poate aduce 
informaţii complementare peptidelor natriuretice ce au un timp de înjumătăţire scurt şi variabilitate 
mare  a concentraţiilor serice. Unii autori au comparat potenţialul rol al CA125 în IC cu cel al 
hemoglobinei glicozilate la diabetici33. 

III.3.3. Distribuția eritrocitară (RDW) în insuficiența cardiacă acută 
Nivelul RDW a fost crescut (>15.5%) la 58 (54%) de bolnavi: 30 de subiecţi cu anemie și 28 cu 
valori ale hemoglobinei în limite normale. Nivelul distribuției eritrocitare s-a corelat cu: cu MLHF 
(R=0.380, p<0.001), cu numărul zilelor de spitalizare (R=0.224, p=0.02), cu nivelul CA125 
(R=0.220, p=0.02), cu nivelul CRP (R=0.274, p=0.004) sau cu procentul FMD (R=-0.338, p<0.001). 
Un mecanism probabil care să explice relaţia între creşterea RDW şi prognosticul nefavorabil din IC 
este inflamaţia, aceasta având un rol important în dezvoltarea şi progresia IC dar și în inhibarea 
maturării eritrocitelor, determinând creșterea RDW.  
 
III.3.4. Acidul uric seric – marker de stres oxidativ. Efectul Allopurinolului în ICA  
După anii 1960 numeroase studii epidemiologice şi clinice au arătat o asociere puternică între nivelul 
AUs şi diverse boli cardiovasculare, de la factori de risc, la afectare de organe ţintă şi în final la IC; 
situaţii în care stresul oxidativ, disfuncţia endotelială şi inflamaţia sistemică sunt verigi importante 
ale fiziopatologiei. 

A. Câmpeanu, A Iliesiu et al au studiat intens, prin numeroase studii conduse în România, relaţiile 
dintre stresul oxidativ, nivelul acidului uric seric, disfuncţia endotelială şi inflamaţie, demonstrând o 
interrelaţie puternică între aceste mecanisme fiziopatologice în boala cardiacă ischemică, 
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insuficiența cardiacă şi hipertensiunea arterială şi efectele benefice ale Allopurinolului în aceste 
patologii43–46. 

Media AUs la bolnavii internaţi a fost de 7.03±2.39 mg/dL, fără diferenţe semnifcative între 
subloturile ALLO+ şi ALLO-:7.26±2.37 mg/dL versus 6.77±2.41 mg/dL (p=0.28). La internare 56 
(52%) de subiecţi aveau hiperuricemie (AUs>7 mg/dL la bărbaţi şi AUs>6 mg/dL la femei), aceasta 
fiind martor al amplificării stresului oxidativ la acești bolnavi. 

Patogeneza hiperuricemiei în ICA este multifactorială implicând anomalii ale metabolismului 
oxidativ, alterarea funcţiei renale, activarea citokinelor inflamatorii şi rezistenţa la insulină59. 
Supraproducţia de AUs este totuşi factorul dominant, aceasta datorându-se creşterii cantităţii 
substratului xantin-oxidazei şi amplificării  expresiei şi activităţii acestei enzime de până la 10 ori în 
ICA60. 

Nivelul AUs s-a corelat cu cel al NT-proBNP(R=0.252, p=0.009),cu CA125 (R=0.234, p=0.02), 
cu FMD (R=-0.182, p=0.05), cu sideremia (R=0.229, p=0.02), cu RDW (R=0.239, p=0.01) şi cu 
markerii de retenţie azotată: creatinină (R=0.501, p<0.001), RFG estimată (R=-0.403, p<0.001) şi uree 
serică (R=.0.421, p<0.001). 

Figura 1. Evoluția AUs în timpul internării în cele 2 subloturi de bolnavi 
ALLO+      ALLO- 

 

Efectul Allopurinolului asupra acidului uric pe perioada internării s-a caracterizat printr-o scădere 
marcată a acestuia în lotul ALLO+: de la 7.26±2.37 mg/dL la internare la5.10±1.61 mg/dL la 
externare.În lotul martornivelul AUs a crescut semnificativ statistic pe perioada internării: de la 
6.77±2.41 mg/dL la 7.16±2.28 mg/dL (p=0.01), această creştere corelându-se cu creşterea nivelului 
creatininei din acest sublot: R=0.786, p<0.001. 

III.3.5. Funcția endoteliala insuficienta cardiaca acuta. Eefectul Allopurinolului 
Funcţia endotelială a fost evaluată prin metoda vasodilataţiei mediate de flux (FMD), valori ale 
FMD sub 10 procente indicând disfuncţie endotelială. Media FMD la internare a fost de 
6.26±4.38%, fără diferenţe semnificative statistic între cele 2 subloturi: 6.02±3.89% în ALLO+ 
versus 6.52±4.87% în ALLO- (p=0.56). 84 de subiecţi (79%) au prezentat disfuncţie endotelială la 
internare. Bolnavii cu hiperuricemie au prezentat într-o proporţie mai mare disfuncţie endotelială la 
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internare, în comparaţie cu lotul cu uricemie normală: 84% dintre subiecţi vesus 73% (p=0.016). 
Bolnavii cu presiuni de umplere crescute ale ventriculului stâng au prezentat disfuncţie endotelială la 
internare într-o proporţie mai mare: 90% versus 62% (p=0.001). 

Nivelul AUs s-a corelat cu nivelul FMDla internare (R=-0.182, p=0.05) iar bolnavii care aveau 
disfuncţie endotelială la internare aveauo mediea AUs semnificativ mai mare decât cei cu funcţie 
endotelială normală: 7.26±2.42 mg/dL versus 6.18±2.13 mg/dL (p=0.045). 90% (42 de subiecţi) 
dintre bolnavii cu inflamaţie (CRP>5 mg/L)  prezentau și disfuncţie endotelială (p=0.018). 

A. Câmpeanu, A Iliesiu et al70–72 au arătat că nivelul acidului uric seric este martor de stres 
oxidativ la bolnavii cu insuficiență cardiacă cronică, acesta fiind corelat cu gradul de disfuncţie 
endotelială şi inflamaţie, două mecanisme fiziopatologice importante implicate în IC cronică. 

Legătura dintre acidul uric, stresul oxidativ şi disfuncţia endotelială este explicată prin calea de 
producere a acidului uric în organism, sub influenţa XO, cu generarea în acelaşi timp de specii 
reactive de oxigen, acestea având un efect direct asupra endoteliului vascular, cu scăderea cantităţii 
de NO generate76,77.  

Figura 2 Corelație între AUs și FMD la evaluarea inițială 

 

Parametrii de funcţie endotelială s-au corelat si cu alţi parametri paraclinici urmăriţi: CRP 
(R=-0.224, p=0.02), creatinină (R=-0.229, p=0.02) şi rata de filtrare glomerulară estimată(R=0.211, 
p=0.03), hemoglobină(R=0.195, p=0.05), RDW (R=-0.338, p<0.001), sideremie (R=0.213, p=0.03) şi 
parametrul de vasoreactivitate determinată prin ICG – SSVRI(R=-0.339, p=0.006).  

Administrarea Allopurinolului în lotul ALLO+ determină creşterea semnificativ mai mare a FMD 
faţă de lotul ALLO-: 8.67±4.45 puncte procentuale versus 4.29±2.62  puncte procentuale. În sublotul 
ALLO+ se observă o creştere constantă de la 6.02±3.89% la evaluarea iniţială la 15.32±6.77% la 
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externare. Aceste date sugerează un efect rapid şi continuu al Allopurinolului, cu ameliorare 
progresivă pe toată durata internării. Variaţia nivelului AUs nu se corelează cu variaţia FMD în 
timpul internării (p=0.28), sugerând astfel că efectul Allopurinolului de ameliorare a funcţiei 
endoteliale este, cel puţin în parte, independent de efectul său de scădere a uricemiei. Aceasta vine în 
concordanţă cu studiile anterioare care au arătat că efectul Allopurinolului asupra funcţiei endoteliale 
nu se datorează per se scăderii AUs, ci reducerii stresului oxidativ la nivel vascular75. Folosind doze 
echivalente de Allopurinol şi Probenecid, care au produs scăderea similară a AUs, autorii au dovedit 
că Probenecidul practic nu are efect asupra funcţiei endoteliale67.  

În sublotul de bolnavi cu hiperuricemie trataţi cu Allopurinol se evidenţiază o creştere mai 
importantă a FMD faţă de subiecţii din ALLO+ cu uricemie normală la internare: o creştere de 
10.41±5.91 puncte procentuale versus 6.26±3.95 puncte procentuale (p=0.012). 

La bolnavii din lotul martor (ALLO-), care au urmat schema de tratament recomandată de ghidurile 
europene (cu creşterea dozei de diuretic cu cel puţin 50%), se observă o uşoară ameliorare a funcţiei 
endoteliale pe perioada internării: de la 6.52±4.87% la includerea în studiu la 11.51±5.13% la 
externare, confirmând că disfuncţia endotelială este un mecanism fiziopatologic important în 
decompensarea insuficienței cardiace, ce pare a se ameliora uşor odată cu ameliorarea clinică. 

Figura 3. Evoluția FMD în timpul internării în cele 2 subloturi de bolnavi 
ALLO+      ALLO- 

 

III.3.6. Importanța evaluării hemodinamice prin ICG în lotul studiat 
Măsurarea parametrilor hemodinamici prin bioimpedanță toracică la bolnavii cu ICA internaţi în 
spital este o soluţie ieftină, cu riscuri minime, care aduce informaţii despre mecanismele 
fiziopatologice implicate în decompensarea cardiacă şi despre consecinţele hemodinamice, 
informaţii ce ar putea ajuta la optimizarea terapiei.  

În lotul de bolnavi cu ICA faţă de un lot martor de subiecţi hipertensivi controlaţi terapeutic se 
observă o scădere semnificativă statistic a indexului cardiac (1.90±0.75versus 3.91±2.39 l/min/m²), a 
indexului bătaie a VS (24±12versus 55.3±30.6 ml/bătaie/m²), a indexului de status inotrop 
(0.54±0.25versus 1.01±0.44 secˉ²) şi a indexului de lucru mecanic al VS (30±17  versus 79±42 
g m/m²) şi o creştere semnificativă statistică a indexul rezistenţei vasculare sistemice (SSVRI): 
360±101 dyn.sec.cmˉ⁵.m² versus 197±125 dyn.sec.cmˉ⁵.m² (p<0.001). Pacientul care prezintă o 
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decompensare a insuficienței cardiace are: hipocronotropism (83%), hipoinotropism (85%) 
hipervolemie (95%) şi vasocostricție periferică (85%). 

FEVS s-a corelat cuparametrii de contractilitate evaluați prin ICG: SI(R=0.290, p=0.019) 
LSWI(R=0.306, p=0.013). 

Deşi frecvența cardiacă medie în lotul cu ICA a fost de 92±24 bătăi/minut, mai mult de 80% dintre 
subiecţi prezentau  hipocronotropism, arătând ca o creștere a frecvenţei cardiace nu este, de cele mai 
multe ori, un mecanism compensator eficient pentru a atinge un index cardiac normal. 

Figura 4. Evoluția SSVRI în timpul internării în cele 2 subloturi de bolnavi 
ALLO+      ALLO- 

 
Valoarea medie a indexului rezistenţei vasculare sistemice (SSVRI) s-a corelat cu procentul FMD: 
R=-0.339, p=0.006, iar subiecţii cu disfuncţie endotelială au avut o medie a SSVRI semnificativ mai 
mare faţă de cei fără disfuncţie endotelială. De asemenea, variaţia de la disfuncţie endotelială la 
funcţie endotelială în limite normale s-a corelat cu variaţia indexului de rezistenţă vasculară 
periferică (p=0.015), demonstrând că un mecanism important al decompensării IC este 
vasoconstricţia periferică secundară disfuncţiei endoteliale. 

Parametrii de contractilitate miocardică şi parametrul de rezistenţă vasculară periferică s-au 
ameliorat semnificativ pe perioada internării, această ameliorare fiind mai accentuată în grupul 
ALLO+. 

III.4. EVOLUȚIA CLINICĂ ȘI BIOLOGICĂ A LOTULUI STUDIAT 
Evoluţia clinică a bolnavilor a fost mai bună în sublotul celor trataţi cu Allopurinol faţă de lotul 
martor, aceştia încadrându-se într-o proporţie mai mare în clasa funcţională NYHA II, faţă de 
ALLO- unde proporţia este mai mare în clasa fucțională NYHA III (p=0.05). În timpul spitalizării au 
fost raportate 5 decese (2 cazuri în ALLO+ şi 3 cazuri în ALLO-). 

Frecvenţa cardiacă la externare a scăzut semnificativ faţă de momentul internării: de la 92±25 
bătăi/minut la 72±11 bătăi/minut, iar scăderea în greutate a fost în medie de 4±2.5 kg.Din punct de 
vedere biologic s-a constat o scădere semnificativă statistic a nivelului NT‑proB N P : de la 
4049±2095 pg/mL la 2353±1313 pg/mL, a nivelului CA125de la 53±33U/mL la 34±17 U/mL si a 
nivelului CRP:de la 6.4±4.4 mg/L la 3.1±1.5 mg/L. 
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În primele 3 luni după externare (în perioada de urmărire) au fost înregistrate 7 decese iar 27 de 
subiecţi au fost reinternați pentru decompensarea insuficienței cardiace. Bolnavii respitalizați au 
prezentat aceleaşi caracteristici clinice ca la evaluarea iniţialăsi valori ale NT-proBNP, CA125 și 
CRP între valorile de la internare și cele de la externare. Nivelul AUs și procentul FMD la bolnavii 
reinternați au fost similare cu cele observate la evaluarea inițială. 

IV. „STRATEGIA MULTI-BIOMARKER” PENTRU BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ 
CARDIACĂ INTERNAȚI ÎN SPITAL 
Rezultatele obţinute pe lotul de studiu de 107 subiecţi internaţi în spital cu insuficiență cardiacă 
demonstrează utilitatea unei “strategii multi-biomarker” în evaluarea iniţială pentru stabilirea 
diagnosticului de insuficiență cardiacă acută, în determinarea evoluţiei bolnavilor din perioada 
internării şi în perioada vulnerabilă şi în personalizarea tratamentului fiecărui subiect cu insuficiență 
cardiacă care necesită internare în spital.   

Biomarkerii folosiţi în acest studiu pun în evidenţă căi biologice și procese fiziopatologice diferite 
cum ar fi tensionarea fibrei miocadiace, suprasarcina de volum sau presiune, inflamaţia, injuria  
renală, stresul oxidativ sau disfuncţia endotelială cu remodelare vasculară.În urma acestui studiu 
apare necesară extinderea panelului de biomarkeri utilizaţi la evaluarea iniţială a unui pacient cu 
insuficiență cardiacă acută pentru identificarea profilului fiecărui pacient, cu evidenţierea fiecărui 
mecanism fiziopatologic implicat (figura 5). Recomandăm evaluări seriate ale acestor biomarkeri pe 
perioada internării şi în perioada vulnerabilă.  

Figura 5. Panel de biomarkeri de recomandat pentru evaluarea bolnavilor cu ICA: 

 

Acest panel de biomarkeri oferă suportul raţional fiziopatologic necesar oricărui clinician, ajutând la 
formarea unui plan coerent de management,contribuind la individualizarea şi monitorizarea 
tratamentului.  
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Panel de biomarkeri recomandat pentru evaluarea bolnavilor cu ICA: 
• Hemogramă cu urmărire în evoluţie a RDW 
• NT-proBNP 
• CA125 
• Proteina C reactivă 
• Acid uric seric 
• Creatinină 
• Sideremie 
• Ionogramă (Sodiu, Potasiu) 
• Trasee EKG seriate cu urmărirea amplitudinii complexului QRS 
• Evaluarea în dinamică a funcţiei endoteliale prin metoda vasodilataţiei mediate de flux 
• Evaluare în dinamică a parametrilor hemodinamici prin bioimpedanță transtoracică 
• Monitorizare Holter EKG pentru identificarea aritmiilor ventriculare şi evaluarea HRV 

V. CONCLUZII 
Studiul clinic randomizat “Valoarea biomarkerilor în determinarea diagnosticului, tratamentului 
și evoluției bolnavilor cu insuficiență cardiacă internați în spital”, realizat pe un lot de 107 bolnavi 
internaţi în spital pentru insuficiență cardiacă acut-decompensată, a evidenţiat următoarele:  

1a. Valoarea medie a NT-proBNP-ului seric a fost de 4049±2095 pg/mL, creştere semnificativă 
care atestă decompensarea insuficienței cardiace la bolnavii internaţi în spital, similară cu cea 
obţinută în alte studii. 

1b.Nivelul NT-proBNP s-a corelat cu FEVS (R=-0.233, p=0.016), fiind mai crescut la bolnavii 
cu HFrEF faţă de cei cu HFpEF. 

2a. 44% dintre bolnavi au prezentat inflamaţie (CRP>5 mg/L) la internare, având o valoare 
medie a proteinei C reactive la internare de 6.4±4.4 mg/L iar 90% dintre bolnavii care aveau 
inflamaţie (42 de subiecţi) au prezentat şi disfuncţie endotelială (p=0.018). 

2b. Nivelul proteinei C reactive la internare s-a corelat semnificativ statistic cu calitatea vieţii 
bolnavilor evaluată prin chestionarul MLHF (R=0.306, p=0.002) şi cu nivelul NT-proBNP-ului la 
internare (R=204, p=0.035). Evoluţia nivelului proteinei C reactive s-a corelat semnificativ 
statistic cu evoluţia nivelului CA125 (R=0.330, p=0.001) pe perioada internării, sugerând că CA125 
este un marker surogat atât pentru congestie cât şi pentru inflamaţie sistemică. 

2c. Nivelul proteinei C reactive la externare a scăzut semnificativ, de la 6.4±4.4 mg/L la 
3.2±1.5 mg/L (p<0.001), dar 24% dintre subiecţi prezentau în continuare inflamaţie, cu risc de 
evoluţie nefavorabilă a IC. 

3a.Hiponatremia a fost prezentă la 33% dintre bolnavi la internare, cu o medie a nivelului 
sodiului seric de 136±5 mmoli/L. În acest sublot de subiecţi cu hiponatremie s-au înregistrat 3 
decese pe perioada internării (dintr-un total de 5 decese) şi 3 decese post-externare (dintr-un total de 
7 decese în perioada de urmărire). 

3b. 5% dintre subiecţi au prezentat hipopotasemie (K<3.5 mmoli/L) la internare şi 6% 
hiperpotasemie (K>4.5 mmoli/L) cu o medie a valorilor potasiului seric de 4.41±0.56 mmoli/L. 

4. Nivelul hemoglobinei, al RDW şi cel al sideremiei s-au corelat cu funcţia renală, dar şi cu 
markeri de inflamaţie şi congestie: proteina C reactivă şi CA125. 

5a. Bolnavii cu presiuni de umplere crescute au prezentat un scor MLHF semnificativ  mai 
ridicat la internare, sugerând că acest parametru influenţează calitatea vieţii. 



26 
 

5b. Bolnavii cu presiuni de umplere crescute au prezentat medii ale principalilor biomarkeri 
studiaţi: NT-proBNP, CA125, AUs şi creatinină semnificativ mai crescute şi valori semnificativ mai 
mici ale FMD.  

6a. Toţi subiecţii evaluaţi pentru variabilitatea ritmului sinusal au prezentat alterarea acestei 
variabilităţi: 6 subiecţi alterare uşoară, 18 subiecţi alterare moderată şi 5 subiecţi alterare severă a 
variabilităţii ritmului sinusal.  

6b. 10 subiecţi prezentau valori ale SDNN/24h sub 70 ms, valoarea prag sub care riscul de 
aritmii amenințătoare de viaţă creşte exponenţial. 

7. Suma amplitudinii complexului QRS în toate derivaţiile a crescut pe perioada internării de la 
255±164 mV la 290±113 mV. Variaţia pe perioada internării a amplitudinii complexului QRS în 
derivaţiile membrelor s-a corelat semnificativ statistic cu variaţia nivelului NT-proBNP-ului 
(R=-218, p=0.04) şi cu variaţia nivelului CA125 (R=-0.207, p=0.045), sugerând că evaluarea în 
dinamică a amplitudinii complexului QRS se corelează cu gradul de congestie.  

8a. Media CA125 la internare a fost de 53±33 U/mL, mult crescută faţă de limita superioară a 
normalului de 35 U/mL, fără diferenţe semnificative statistic între bărbaţi şi femei.  

8b. Nivelul CA125 s-a corelat cu FEVS (R=‑0.221, p=0.02) şi cu nivelul N T -proBNP-ului 
(R=0.371, p<0.001) şi a fost semnificativ mai mare la bolnavii cu HFrEF faţă de cei cu HFpEF. 
Nivelul CA125 a fost mai crescut la sublotul de bolnavi cu presiuni de umplere crescute la nivelul 
ventriculului stâng. 

8c.CA125, ca biomarker în ICA, ar putea aduce informaţii complementare peptidelor natriuretice 
mai ales la bolnavii obezi unde valorile NT-proBNP sunt mult scăzute: nivelul CA125 nu a fost 
semnificativ statistic diferit la pacienţii obezi faţă de cei normoponderali în lotul studiat, spre 
deosebire de nivelul NT‑proB N P. 

8d. Au fost observate corelaţii semnificative ale CA125 cu markeri de inflamaţie şi de stres 
oxidativ: proteina C reactivă şi acidul uric seric. 

8e. Subiecţii cu revărsat pleural au prezentat valori semnificativ mai mari ale CA125 faţă de cei 
fără revărsat pleural, sugerând că CA125 este şi marker de congestie. 

8f.  Nivelul CA125 a scăzut semnificativ statistic la externare faţă de momentul internării: de la 
53±33 la 34±17 U/mL (p<0.001). 

8g. Corelaţia între nivelul CA125 şi nivelul de NT-proBNP devine mai puternică (R=0.487, 
p<0.001) după rezolvarea congestiei. CA125 care are stabilitate serică mare prin timpul de 
înjumătăţire mai mare de 1 săptămână poate aduce informaţii complementare peptidelor natriuretice, 
care au timp de înjumătăţire scurt şi variabilitate mare a concentraţiilor serice.  

9. Parametrul de lărgime a distribuţiei eritrocitare, RDW, s-a corelat semnificativ statistic 
cu parametrul de calitate a vieţii (MLHF): R=0.380, p<0.001 şi  cu numărul zilelor de spitalizare: 
R=0.224, p=0.02. 

10a.Hiperuricemia a fost prezentă la 56 (52%) din cei 107 bolnavi incluşi în studiu, cu o medie 
a acidului uric seric la internare de 7.03±2.39 mg/dL, valori similare cu cele obţinute în alte studii 
de cohortă.   

10b. Prevalența mare a hiperuricemiei (>50%) la bolnavii internaţi pentru decompensarea 
insuficienței cardiace este martor al amplificării stresului oxidativ la aceşti bolnavi. 

10c. Nivelul acidului uric seric s-a corelat semnificativ statistic cu nivelul NT-proBNP 
(R=0.252, p=0.009) şi cu cel al CA125 (R=0.234, p=0.02). 

10d.Allopurinolul, în doză de 300 mg/zi a determinat o scădere marcată şi menţinerea constant 
scăzută a nivelului AUs: de la 7.26±2.37 mg/dL la internare la 5.10±1.61 mg/dL la externare. În lotul 
martor nivelul AUs a crescut semnificativ statistic pe perioada internării: de la 6.77±2.41 mg/dL la 
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7.16±2.28 mg/dL (p=0.01), această creştere corelându-se cu creşterea nivelului creatininei din acest 
sublot: R=0.786, p<0.001. 

10e. Inplicarea acidului uric în progresia şi decompensarea insuficienței cardiace justifică 
folosirea medicaţiei hipouricemiante, inhibitorul de xantin-oxidază, Allopurinolul, putând fi benefic 
prin efectul asupra unor mecanisme fiziopatologice importante. 

11a.Disfuncţia endotelială este un mecanism fiziopatologic important în decompensarea 
insuficienței cardiace, fiind prezentă la 79% dintre subiecţii înrolaţi în studiu cu o medie a FMD la 
internare de 6.26±4.38%. 

11b. Lotul de subiecţi cu hiperuricemie au prezentat într-o proporţie mai mare disfuncţie 
endotelială la internare, în comparaţie cu lotul cu uricemie normală: 84% dintre subiecţi vesus 73% 
(p=0.016). De asemenea, lotul de subiecţi cu presiuni de umplere crescute la nivelul ventriculului 
stâng au prezentat într-o proporţie mai mare disfuncţie endotelială la internare, faţă de lotul fără 
presiuni de umplere crescute: 90% versus 62% (p=0.001). 

11c. În IC acut-decompensată există o relaţie puternică între hiperuricemie şi disfuncţia 
endotelială, AUs fiind martor al stresului oxidativ care determină disfuncţie endotelială. A fost 
observată o corelaţie slabă, dar semnificativă statistic între nivelul AUs şi nivelul FMD la internare 
(R=-0.182, p=0.05). 

11d. Sublotul de bolnavi cu disfuncţie endotelială la internare aveauo medie a AUs semnificativ 
mai mare decât cei cu funcţie endotelială normală: 7.26±2.42 mg/dL versus 6.18±2.13 mg/dL 
(p=0.045). Apare necesară o nouă definire a intervalului de valori normale ale acidului uric 
seric, în acest studiu identificându-se un prag de apariţie a disfuncţiei endoteliale în jurul valorii de 6 
mg/dL.  

11e. Nivelul FMD s-a corelat invers proporţional cu nivelul proteinei C reactive (R=-0.224, 
p=0.02), aceasta demonstrând că disfuncţia endotelială este o consecinţă a stresului oxidativ şi a 
inflamaţiei de la nivel vascular.  

11f.Allopurinolul în doză de 300 mg/zi a ameliorat funcţia endotelială rapid şi continuu, cu 
ameliorare progresivă pe toată durata internării. Bolnavii cu hiperuricemie trataţi cu allopurinol au 
avut cea mai mare creştere a FMD.  

11g. Ameliorarea funcţiei endoteliale nu s-a corelat cu scăderea AUs la bolnavii trataţi cu 
Allopurinol, sugerând că efectul Allopurinolului de ameliorare a funcţiei endoteliale prin reducerea 
stresului oxidativ la nivel vascular este, cel puţin în parte, independent de efectul său de scădere a 
uricemiei.  

11h. La bolnavii din lotul martor, care au urmat schema de tratament recomandată de ghidurile 
europene funcţia endotelială s-a ameliorat uşor pe perioada internării: de la 6.52±4.87% la 
includerea în studiu la 11.51±5.13% la externare, confirmând că disfuncţia endotelială este un 
mecanism fiziopatologic important în decompensarea insuficienței cardiace, ce pare a se ameliora 
uşor odată cu ameliorarea clinică.  

12a. La evaluarea hemodinamică prin bioimpedanță transtoracică au fost observate la 
internare scăderea parametrilor de contractilitate miocardică: index cardiac, index bătaie a VS, 
index de status inotrop şi index de lucru mecanic al VS şi creşterea indexului rezistenţei vasculare 
sistemice.  

12b. Cea mai frecventă combinație în alterarea modulatorilor hemodinamici a fost concomitența 
hipervolemiei, hipoinotropismului şi vasoconstricţiei: la >60% din pacienţi. 

12c. Parametrii de contractilitate evaluaţi prin ICG (index bătaie VS şi index de lucru mecanic al 
VS) s-au corelatat cu FEVS. 
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12d. Deşi frecvența cardiacă medie la internare a fost de 92±24 bătăi/minut, mai mult de 80% 
dintre subiecţi prezentau hipocronotropism, demonstrând că o creştere a frecvenţei cardiace nu este 
un mecanism compensator eficient pentru a atinge un index cardiac normal. 

12e. Valoarea medie a indexului rezistenţei vasculare sistemice (SSVRI) s-a corelat cu 
procentul FMD: R=-0.339, p=0.006, iar subiecţii cu disfuncţie endotelială au avut o medie a SSVRI 
semnificativ mai mare faţă de cei fără disfuncţie endotelială.  

12f. Variaţia de la disfuncţie endotelială la funcţie endotelială în limite normale s-a corelat cu 
variaţia indexului de rezistenţă vasculară periferică (p=0.015), demonstrând că un mecanism 
important al decompensării IC este vasoconstricţia periferică secundară disfuncţiei endoteliale. 

12g. Parametrii de contractilitate miocardică şi parametrul de rezistenţă vasculară periferică s-au 
ameliorat semnificativ pe perioada internării, această ameliorare fiind mai accentuată în grupul 
ALLO+. 

13a. Sublotul de bolnavi trataţi cu Allopurinol au avut o evoluţie favorabilă din punct de vedere 
clinic, trecând într-o proporţie mare într-o clasă funcţională NYHA inferioară faţă de lotul martor. 

13b. Au fost înregistrate 5 decese în timpul spitalizării (2 cazuri în ALLO+ şi 3 cazuri în 
ALLO‑). 

13c. La momentul externării a fost observată o scădere semnificativă statistic a nivelelor  
NT‑proB N P -ului, CA125 şi CRP, fără diferenţe semnificative statistic între cele două subloturi 
ALLO+ şi ALLO-. 

14a. În primele 3 luni după externare (în perioada de urmărire) au fost înregistrate 7 decese din 
102 subiecţi urmăriţi: 3 cazuri în ALLO+ şi 4 cazuri în ALLO-. 27% dintre subiecţi au necesitat 
reinternare pentru decompensarea insuficienței cardiace. Astfel, rata de morbi-mortalitate în primele 
3 luni după externare a fost de 33%, fără diferenţe semnificative statistic între subloturile ALLO+ şi 
ALLO-. 

14b. La bolnavii care au necesitat reinternare s-au identificat valori medii ale NT-proBNP, 
CA125 şi CRP între valorile medii de la internarea iniţială şi valorile medii de la externare. 

14c. Nivelul AUs şi procentul FMD la bolnavii reinternați au fost similare cu cele observate la 
evaluarea iniţială. Cei care au necesitat reinternare au prezentat o valoare medie a AUs mai mare la 
internarea iniţială faţă de media generală a lotului studiat: 7.50±2.92 mg/dL faţă de 7.03±2.39 mg/dL 
(p<0.001). 

15a. În studiul de faţă au fost puse în evidenţă diverse procese fiziopatologice implicate în 
decompensarea insuficienței cardiace cum ar fi  tensionarea fibrei miocadiace, suprasarcina de 
volum şi presiune, inflamaţia, injuria renală, stresul oxidativ sau disfuncţia endotelială cu remodelare 
vasculară. 

15b. Este necesară adoptarea unei „strategii multi-biomarker” în evaluarea bolnavilor internaţi 
în spital, cu evidenţierea diverselor mecanisme fiziopatologice implicate în decompensare, care să 
ofere suportul raţional necesar oricărui clinician pentru formarea unui plan coerent de 
management,contribuind la individualizarea şi monitorizarea tratamentului.  

15c. Panel de biomarkeri recomandat pentru evaluarea bolnavilor cu ICA:  
• Hemogramăcu urmărire în evoluţie a RDW 
• NT-proBNP 
• CA125 
• Proteina C reactivă 
• Acid uric seric 
• Creatinină 
• Sideremie 
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• Ionogramă(Sodiu, Potasiu) 
• Trasee EKG seriate cu urmărirea amplitudinii complexului QRS 
• Evaluarea în dinamică a funcţiei endotelialeprin metoda vasodilataţiei mediate de flux 
• Evaluare în dinamică a parametrilor hemodinamici prin bioimpedanță transtoracică 
• Monitorizare Holter EKG pentru identificarea aritmiilor ventriculare şi evaluareaHRV 
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