
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” - BUCUREȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

REZUMAT 

 

 

METODE ECOCARDIOGRAFICE MODERNE ÎN DIAGNOSTICUL 

DURERII TORACICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator științific Doctorand 

     Prof.Dr. Maria Dorobanțu Dr. Roxana Anamaria Onuț 

 

2016



2 
 

 

Abrevieri 

ACC American College of Cardiology 

ACD Artera coronariană dreaptă 

ACX Artera circumflexă 

ADP Protocol Accelerat de Diagnostic (Accelerated Diagnostic Protocol) 

AFI Automatic Functional Imaging 

AHA American Heart Association 

AI Angină Instabilă 

AOMI arteriopatie obliterantă membre inferioare 

AVC Accident cerebral vascular 

BCI Boală Coronariană Ischemică 

CAC Scor de calcificare coronariană (Coronary Artery Calcification) 

CPU Departament de Durere Toracică (Chest Pain Unit) 

CTCA Angio-tomografie computerizată coronariană (Computed Tomography 

Coronary Angiography) 

DTA Durere Toracică Acută suspectă de ischemie 

ECG Electrocardiogramă  

ER Departament de Urgență (Emergency Room) 

ESC Societatea Europeană de Cardiologie (European Society of Cardiology) 

ETT Test de efort la covor rulant (Exercise Treadmill Test) 

FE Fracție de ejecție 

GSL Gradientul strainului longitudinal definit ca diferența dintre valoarea maximă 

și valoarea minimă a SL segmentar 

HVS Hipertrofie Ventriculară Stângă 

IM Infarct Miocardic 

IVA Artera interventriculară anterioară 

MPI Scintigrafie perfuzie miocardică (Myocardial Perfusion Imaging) 

NQMI Infarct Miocardic fără undă Q (Non Q wave Myocardial Infarction) 

NSTEMI Infarct Miocardic fără Supradenivelare de Segment ST (Non-ST Elevation 

Myocardial Infarction) 

PET Tomografie cu emisie de pozitroni (Positron Emision Tomography) 

QMI Infarct Miocardic cu undă Q (Q wave Myocardial Infarction) 

RCF Rezervă coronariană de flux 
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ROI Regiune de interes 

RSL Gradientul relativ al strainului longitudinal , definit ca raportul dintre GLS și 

SLG 

SCA Sindrom Coronarian Acut 

SL A2C Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente din secțiunea apical 2 camere 

SL A4C Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente din secțiunea apical 4 camere 

SLapical Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente apicale ale VS  

SL APLAX Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente în secțiunea apical ax lung 

SL bazal Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente bazale 

SL mediu Strain longitudinal calculat pe cele 6 segmente medii 

SL-ACD Strain longitudinal calculat ca media valorilor SL pe segmentele din teritoriul 

de distribuție al în teritoriul arterei coronare drepte 

SL-ACX Strain longitudinal calculat ca media valorilor SL pe segmentele din teritoriul 

de distribuție al in teritoriul arterei circumflexe 

SLG Strain longitudinal global 

SLG 12 Strain longitudinal global 12 segmente VS (excluzând segmentele apicale) 

SLG 18 Strain longitudinal global 18 segmente 

SL-IVA Strain longitudinal calculat ca media valorilor SL pe segmentele din teritoriul 

de distribuție al arterei interventriculare anterioare 

SLP-A Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui anterior 

SLP-AS Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui anteroseptal 

SLP-I  Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui inferior 

SLP-L Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui lateral 

SLP-P Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui posterior 

SLP-S Strain longitudinal calculat pe cele 3 segmente ale peretelui septal 

SPECT Tomografie computerizată cu emisie de fotoni (Single Photon Emision 

Computed Tompgraphy) 

STE Ecocardiografie Speckle Tracking (Speckle Tracking Echocardiography) 

STEMI Infarct Miocardic cu Supradenivelare Segment ST (ST Elevation Myocardial 

Infarction) 

VS Ventricul Stâng 

VTD Volum telediastolic 

VTS Volum telesistolic 

WMSI Indice de cinetică segmentară (Wall Motion Score Index) 
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 Premisele studiului 

În fiecare an, milioane de pacienți se prezintă în Departamentele de Urgență. Aproximativ 

20% dintre aceștia vin pentru DTA și aproximativ 60% sunt internați pentru a exclude un SCA.  

Din pacienții internați, 15% sunt eventual diagnosticați cu SCA, rezultând un număr mare de 

internări nenecesare și implicit costuri ridicate pentru evaluarea și îngrijirea acestor pacienți. Pe 

de altă parte, peste 5% din pacienții cu DTA suspectă de ischemie considerați inițial la risc 

scăzut  care părăsesc camera de gardă dezvoltă un SCA în următoarele luni. Pentru a evita aceste 

situații, sunt necesare strategii diagnostice noi pentru evaluarea pacienților cu DTA [1]. 

Clasificarea inițială a pacienților cu durere toaracică suspectă de ischemie în SCA la risc 

crescut, moderat și scăzut se face pe baza factorilor de risc cardiovasculari, istoricul de boală 

coronariană, examenul fizic, ECG și biomarkerii de injurie miocardică. Această stratificare 

inițială permite clinicianului să acționeze imediat prin tratamentul precoce și transferul 

pacientului în cea mai potrivită locație pentru managementul ulterior.  

Problematica cea mai mare o constituie pacienții cu DTA considerați la risc scăzut, la care 

istoricul, examenul fizic, ECG și biomarkerii de necroză miocardică sunt non-diagnostice, acești 

pacienți având și prevalența cea mai mare din totalul pacienților cu DTA. 

Ecocardiografia transtoracică convențională identifică pacienții cu infarct miocardic acut 

cu o sensibilitate mai mare decât modificările electrocardiografice, prin detecția anomaliilor de 

cinetică segmentară [2]. Cu toate acestea, ETT nu poate identifica pacienții cu boala coronariană 

semnificativă dar fără infarct miocardic, atunci când pacienții sunt examinați în afara durerii 

toracice [3] 

Pornind de la ideea că fibrele miocardice subendocardice sunt cele mai sensibile la 

ischemie, o posibilă strategie în triajul corect al pacienților cu DTA considerați la risc scăzut pe 

criterii convenționale ar putea fi analiza precoce a deformării miocardice longitudinale prin 

imagistica de strain bidimensional, cu ajutorul ecocardiografiei speckle-tracking.  

Evaluarea deformării miocardice utilizând strainul longitudinal (SL) cu ajutorul 

ecocardiografiei speckle-tracking are o sensibilitate crescută în detecția ischemiei miocardice în 

comparație cu estimarea vizuală a anomaliilor de cinetică segmentară la ecocardiografia 

transtoracică convențională [4]. Mai mult decât atât, unii autori au raportat că modificările de 

strain ar putea persista și după remisia ischemiei miocardice tranzitorii, în absența anomaliilor de 

cinetică segmentară [5]. 

Cu toate acestea, rolul imagisticii de strain în evaluarea pacienților cu DTA la camera de 

gardă în detecția bolii coronariene semnificative nu a fost elucidat până în prezent. În literatură 

sunt publicate puține studii, numărul de pacienți incluși a fost mic, astfel încât pentru validarea 

metodei sunt încă necesare cercetări suplimentare în această direcție. 
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Utilizând softul de detecție automată AFI (automatic functional imaging), strainul 

longitudinal poate fi rapid analizat on-line, rezultatele fiind furnizate sub forma unei histograme. 

 

 

 Obiectivele cercetării doctorale 

Pornind de la premisele mai sus mentionate, obiectivele cercetării doctorale sunt 

următoarele: 

1. De a investiga dacă deformarea miocardică longitudinală, exprimată prin SL și 

evaluată cu ecocardiografia speckle-tracking, poate stratifica cu o sensibilitate 

crescută pacienții cu DTA suspectă de ischemie stratificați la risc scăzut pe baza 

scorurilor TIMI și GRACE la prezentare, markeri biologici negativi, modificări ECG 

nespecifice și fără anomalii de cinetică segmentară în repaus, care pot fi externați în 

siguranță din camera de gardă, cu un risc acceptat la 30 zile, 6 luni și un an pentru 

evenimente cardiovasculare fatale sau nonfatale. 

2. De a investiga dacă alterările deformării miocardice longitudinale, exprimate prin SL, 

evaluat prin 2D STE în cazul pacienților cu DTA suspectă de ischemie se corelează 

cu prezența și severitatea leziunilor aterosclerotice coronariene la evaluarea invazivă 

coronarografică. 

3. De a investiga dacă parametrii de deformare miocardică longitudinală în timpul 

ecocardiografiei de stres farmacologic pot detecta cu o sensibilitate și specificitate 

mai mare prezența ischemiei miocardice față de parametrii standard de pozitivitate : 

durerea, modificarile ECG și anomaliile de cinetică segmentară induse de stres  

4. Stabilirea rolului prognostic al parametrilor derivați din 2DSTE în predicția 

evenimentelor cardiace majore (infarct miocardic, angină instabilă, respitalizare, 

necesitate evaluare invazivă angiografică) la pacienții cu DTA suspectă de ischemie 

și risc scăzut la evaluarea inițială 

5. Studiul comportamentului parametrilor de deformare miocardică longitudinală 

derivați din 2DSTE în timpul ecocardiografiei de stres cu Dobutamină 

6. Alcătuirea unor algoritmi de diagnostic a BCI semnificative la pacienții cu DTA 

suspectă de ischemie cu enzime caridace negative, fără tulburări de cinetică în repaus 

și modificări ECG nespecifice la prezentare. 
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 Protocolul studiului 

Lotul de studiu a fost selectat dintre pacienții prezentați pentru durere toracică la Camera 

de Gardă a Spitalului Clinic de Urgență București în perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2015. 

Studiul a fost de tip prospectiv. 

Durerea toracica acută a fost definită ca durere toracică cu o durată de cel puțin 5 minute 

sau mai mult, apărută în ultimele 24 ore anterior prezentării la Camera de Gardă. 

Pacienții cu DTA au fost examinați inițial de către medicul de gardă prin anamneză, 

istoric, examen fizic, teste de sânge biochimice uzuale, trasee ECG seriate, enzime cardiace 

(CKMB și troponină), radiografie toracică pulmonară.  

Enzimele miocardice au fost recoltate în două seturi și anume: la prezentare și al doilea set 

după 4 ore. În cazul pacienților prezentați la < 2 ore de la debutul DTA, enzimele cardiace au 

fost repetate la 6 ore astfel încât biomarkerii de injurie miocardică au fost obținuți la toți 

pacienții la ≥ 6 ore de la debutul DTA.  

Electrocardiograma 12 derivații a fost efectuată la prezentare și ori de câte ori pacienții au 

avut un nou episod de DTA pe durata spitalizării. 

Pacienții cu infarct miocardic acut cu sau fără supradenivelare de segment ST, cei cu 

angina instabilă, instabilitate hemodinamică sau cu diagnostic alternativ pentru DTA sau DTA de 

cauză non-cardiacă nu au fost incluși în acest studiu (Figura 26). Pacienții potențial candidați la 

înrolarea în studiu (320 pacienți) au fost evaluați prin ecocardiografie transtoracică standard, 

inclusiv analiza strainului longitudinal prin ecocardiografia speckle-tarcking cu softul AFI de 

detecție automată a marginii endocardice.  

În urma efectuării ETT, au fost excluși din studiu următorii pacienți:  

1. Fereastră ecografică suboptimală  

2. Pacienți aflați în alt ritm decât cel sinusal 

3. Istoric coronarian cunoscut: antecedente de infarct miocardic, revascularizare 

miocardică intervențională și/sau chirurgicală în antecedente, cardiomiopatie dilatativă 

ischemică 

4. Anomalii de cinetică segmentară prezente la examinarea ETT inițială 

5. Disfuncție sistolică globală sau segmentară, FEVS<55% 

6. Bloc major de ram stâng 

7. Cardiomiopatie dilatativă non-ischemică 

8. Cardiomiopatie hipertrofică 

9. Miocardită 

10. Valvulopatii semnificative (cuantificate ca moderate-sau severe) 

11. Cardiopatii congenitale 
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12. Hipertensiune pulmonară cuantificată ca moderată sau severă 

13. Disecție de aortă sau anevrism de aortă > 50 mm cunoscut  

14. Trombembolism pulmonar 

În final, au fost incluși în studiu un număr total de 249 de pacienți. Toți acești pacienți au 

avut probabilitate intermediară de afectare coronariană, probabilitate care a fost stabilită pe baza 

diagramei Diamond Forrester (Tabelul 7). În plus, a fost alcătuit un scor de DTA, luându-se în 

calcul caracterul durerii toracice, sexul, vârsta precum și prezența factorilor de risc 

cardiovasculari tradiționali. Cuantificarea scorului s-a făcut după cum urmează: durerea toracică 

tipică 2p, atipică 1p, sex masculin 1p, diabet zaharat 2p, tabagism 1p, hipertensiune arterială 1p, 

femeie  > 60 ani 1p, bărbat > 50 ani 1p, dislipidemie 1p, istoric familial de boală cardiovasculară 

(BCV) 1p, obezitate 1p, accident vascular cerebral (AVC) în antecedente, scorul variind de la 1-

14. 

Durerea tipică a fost definită ca durere toracică anterioară iradiată în mandibulă, în spate 

sau pe membrele superioare. Durerea atipică a fost definită ca durere precordială punctiformă, cu 

caracter de junghi sau înțepătură, conform ghidurilor în vigoare [6] 

 

Tabel 7. Probabilitatea Pre-Test de Boală Coronariană funcție de Vârstă, Sex și Simptome Diamond and Forrester. 

Sursa: Referința [7] 

Vârsta 

(ani) 

Sex Angină Pectorală Tipică  Angină Pectorală Atipică Durere toracică 

non-anginoasă 

≤39 Bărbat Intermediară Intermediară Scăzută 

 Femeie  Intermediară Foarte scăzută Foarte scăzută 

40–49 Bărbat Crescută Intermediară Intermediară 

 Femeie Intermediară Scăzută Foarte scăzută 

50–59 Bărbat Crescută Intermediară Intermediară 

 Femeie Intermediate Intermediară Scăzută 

≥60 Bărbat Crescută Intermediară Intermediară 

 Femeie Crescută Intermediară Intermediară 

Crescută: probabilitate pre-test >90%. Intermediară:  probabilitate pre-test între 10% și 90%. Scăzută: probabilitate 

pre-test între 5% și 10%. Foarte scăzută: probabilitate pre-test <5%  

 

În funcție de probabilitatea de afectare coronariană și de scorul de DTA, pacienții au fost 

repartizați în două grupuri. Pacienții cu probabilitate intermediară și scor scăzut DTA ≤ 5 (132 

pacienți) au fost examinați prin ecocardiografie de stres farmacologic (folosind ca agent stresor 

Dobutamina la 95 de pacienți sau Dipiridamolul la 37 de pacienți). Alegerea agentului stersor s-a 

făcut pe baza profilului clinic al pacientului. S-au analizat parametrii de deformare miocardică 

longitudinală la repaus și în perioada de recuperare în cazul ambilor agenți farmacologici. Atunci 
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când s-a ales ca agent stersor Dobutamina, analiza parametrilor de deformare miocardică 

longitudinală a fost făcută în plus și la diferitele trepte de stres, respectiv la doza la care 

frecvența cardiacă a atins 20% din frecvența cardiacă de la repaus, la doza de 20mcg/kg/min, la 

30mcg/kg/min și la 40mcg/kg/min. Testul a fost considerat pozitiv dacă au fost prezente cel 

puțin unul din următoarele criterii: dezvoltarea durerii toracice, modificări ECG suspecte de 

ischemie induse de stres, apariția de anomalii de cinetică segmentară. Pacienții cu test de stres 

considerat pozitiv (70 pacienți) au fost evaluați mai departe prin angiografie coronariană. Cei cu 

test stres negativ (62 pacienți) au fost considerați la risc scăzut și au fost externați.  

Pacienții cu probabilitate intermediară de afectare coronariană și scor DTA crescut (>5) au 

fost evaluați direct prin angiografie coronariană (117 pacienți). Acești pacienți au avut durere 

toracică tipică cu unul dintre criterii: de repaus, de novo CCS II/III, crescendo CCS III în 

ultimele 24-48 de ore. 

Urmărirea pacienților cu test de stres negativ s-a făcut telefonic la 1 lună, 6 luni și un an 

pentru apariția evenimentele cardiovasculare majore: angina instabilă, infarctul de miocard, 

respitalizare pentru DTA recurentă și evaluare angiografică, necesitatea revascularizării 

miocardice și deces de cauza cardiovasculară. Din cei 62 de pacienți cu test de stres negativ, 11 

pacienți au avut evenimente negative, respectiv respitalizare pentru DTA recurentă și evaluare 

invazivă coronariană. În cazul pacienților care au fost respitalizați, informațiile medicale au fost 

preluate din foaia de observație. 
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Figura 26. Protocol studiu 
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6.2  Examinarea ecocardiografică de repaus 

Toți pacienții incluși în studiu (249 pacienți) au fost evaluați la prezentare prin 

ecocardiografie transtoracică bidimensională. Analiza parametrilor de deformare miocardică s-a 

făcut prin ecocardiografia speckle tracking bidimensională, cu softul de detecție semiautomată a 

marginii subendocardice (tehnica AFI). S-au utilizat echipamentele Vivid E7 și Vivid E9 XD 

clear (General Electric Ultrasound Vingmed; Horten, Norway) cu transductorul de 3.5 MHz.  

Analiza strainului longitudinal s-a făcut atât on-line direct pe ecocardiograf cât și off-line, 

după transferul datelor pe stația de lucru EchoPAC (BT 12 General Electric Ultrasound 

Vingmed; Horten, Norway) de către un obserator experimentat (OR). În ambele situații s-a 

folosit tehnica AFI, o tehnică simplificată integrată în echipamentul ecografic. 

6.3  Examinarea ecocardiografică de stres cu Dobutamină 

Un număr de 95 de pacienți cu DTA, probabilitate intermediară de afectare coronariană și 

scor DTA ≤ 5 au fost examinați prin ecocardiografie de stres cu Dobutamină. S-a utilizat 

protocolul standard cu infuzia intravenoasă automată a Dobutaminei în doze progresiv 

crescânde, începându-se cu 5mcg/kg/min și creștere cu 10mcg/kg/min la fiecare 3 minute, până 

la maxim 40mcg/kg/min. Pentru obținerea frecvenței cardiace țintă s-a adăugat Atropină în doze 

de 0,25mg la fiecare minut, până la maxim 2mg. Administrarea Atropinei s-a început de la doza 

de Dobutamină de 30mcg/kg/min Dobutamină, în cazul în care frecvența cardiacă nu a crescut 

corespunzător. 

Tratamentul cu betablocante a fost oprit cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuarea 

testului. Achiziția de imagini s-a făcut la baseline , la doza de Dobutamină la care frevcența 

cardiacă a crescut cu 20% față de cea inițială, la 20mcg/kg/min, la 30mcg/kg/min, la 40 

mcg/kg/min, în perioada de recuperare precoce (maxim 90 secunde de la oprirea Dobutaminei) și 

în perioada de recuperare Imaginile au fost achiziționate pe 3 cicluri cardiace consecutive în 

format cine-loop, având în permanență afișată pe display imaginea de referință de la baseline 

pentru comparare și obținerea unei achiziții identice. 

La fiecare treaptă s-a măsurat TA și s-a efectuat un traseu ECG. Testul s-a terminat la 

atingerea frecvenței cardiace țintă și anume 85% din frecvența cardiacă calculată după formula : 

220-vârsta (ani). Dezvoltarea simptomatologiei, a modificărilor ECG, răspunsul hipotensiv sau 

hipertensiv, apariția de anomalii de cinetică segmentară în timpul infuziei de Dobutamină au 

constituit criterii de terminare a testului. Testul a fost considerat pozitiv dacă pacientul a 

prezentat în timpul testului asocierea a cel puțin două din următoarele criterii: durere toracică, 

modificări ECG, anomalii de cinetică segmentară.  
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Analiza parametrilor de deformare miocardică s-a făcut off-line de către un observator 

experimentat (OR), pentru fiecare treaptă de stres.  

 

6.4  Examinarea ecocardiografică de stres cu Dipiridamol 

Treizeci și șapte de pacienți cu probabilitate intermediară pretest de afectare coronariană și 

scor DTA ≤ 5 au fost examinați prin ecocardiografie de stres cu Dipiridamol. S-a folosit 

protocolul de administrare a Dipiridamolului în doză de 0.84mg/kg timp de 6 minute. Achiziția 

imaginilor ecografice s-a făcut  în repaus, la doza de vasodilatație maximă (în cel mult 3 minute 

de la terminarea infuziei de Dipiridamol) și în perioada de recuperare. La sfârșit, indiferent de 

rezultatul testului, s-au administrat 240 mg Miofilin în 2 minute, pentru neutralizarea efectelor 

Dipiridamolului. Medicația conținând teofilină a fost întreruptă cu cel puțin 24 de ore înaintea 

efectuării testului. 

 

6.5  Parametrii de deformare miocardică analizați  

Au fost măsurate SL segmentar pentru fiecare din cele 18 segmente ale VS, SL global ca 

medie a celor 18 segmente (SLG₁ ₈ ), SLG ca medie a celor 6 segmente bazale și 6 segmente 

medii, excluzând segmentele apicale (SLG₁ ₂ ), după modelul recomandat de alți autori [8][9]. 

Pentru studiul dispersiei strainului longitudinal a fost calculat gradientul strainului 

longitudinal (GLS) definit ca diferența dintre valoarea maximă și valoarea minimă a strainului 

longitudinal segmentar precum și gradientul relativ al strainului longitudinal (RSL), definit ca 

raportul dintre GLS și SLG. Am denumit strainul longitudinal regional media valorilor strainului 

longitudinal segmentar în fiecare din cele 3 ferestre apicale, după cum urmează: 4 camere -  

SL(A4C), 2 camere - SL(A2C) și apical ax lung - SL(APLAX). Am analizat SL bazal ca medie 

a valorilor SL calculat pe cele 6 segmente bazale, SL mediu ca medie a valorilor SL pe cele 6 

segmente medii și SL apical ca medie a valorilor SL pe cele 6 segmente apicale. S-a analizat 

strainul longitudinal pe fiecare din cei 6 pereți ventriculari denumiți conform imaginii 

parametrice furnizate de soft: anterior, lateral, posterior, inferior, septal, anteroseptal, rezultând 

următorii parametri: SLP-A, SLP-L, SLP-P, SLP-I, SLP-S, SLP-AS. Pentru evaluarea relației 

între strainul longitudinal segmentar obținut prin AFI și leziunile aterosclerotice coronarografice, 

am definit teritoriul de distribuție coronariană după cum urmează: teritoriul arterei 

intreventriculare anterioare (IVA) cuprinzând segmentele bazal, mediu și apical anterior, bazal, 

mediu și apical anteroseptal, mediu și apical inferoseptal, apical inferior, apical lateral și apical 

posterior; teritoriul arterei coronare drepte (ACD) format din segmentele: bazal și mediu inferior, 
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bazal inferoseptal; teritoriul arterei circumflexe (ACX) format din segmentele bazal și mediu 

posterior, bazal și mediu anterolateral. (Figura 31).  

 

Pentru fiecare teritoriu coronarian menționat, am calculat strainul longitudinal teritorial ca 

medie a segmentelor miocardice cuprinse în teritoriul de distribuție al arterei coronare 

respective: SL(IVA), SL(ACD), SL(ACX).  

 

 

Figura 31. Strainul longitudinal teritorial obținut prin AFI și segmentele de distribuție coronariană (figurate cu 

galben): A. Teritoriul arterei interventriculare anterioare (IVA) ; B.Teritoriul arterei coronariană dreaptă (ACD) ; 

C.Teritoriul arterei circumflexe (ACX) 

 

6.6  Angiografia invazivă coronariană 

Detaliile despre anatomia coronariană, localizarea și severitatea stenozelor au fost obtinute 

din baza de date a Laboratorului de Angiografie Coronariană și Cateterism a Spitalului Clinic de 

Urgență București. Coronarografia a fost realizată cu echipamentul Artis See Ceilings Siemens 

de către un operator cu experiență (LC) care nu a avut informații despre caracteristicile clinice, 

demografice sau rezultatele testelor eocardiografice ale pacienților instrumentați. Cuantificarea 

leziunilor de pe arterele mari epicardice a fost făcută conform standardizării stabilite de Grupul 

European de Cardiologie Intervențională.[10]   

Boala coronariană ischemică a fost considerată semnificativă în prezența uneia sau mai 

multor stenoze ≥ 70% pe una sau mai multe artere coronare epicardice mari din două proiecții 

angiografice ortogonale. 
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6.7  Instrumentele analizei statistice. 

Pentru analiza normalității distribuțiilor a fost utilizat testul Shapiro-Wilk, ce permite 

asumarea normalității distribuției pentru p>0,05. 

Analiza de comparație a mediilor pentru 2 categorii de subiecți pentru distribuțiile 

considerate aproximativ normale a fost realizată cu ajutorul testul t pentru eșantioane 

independente. Pe baza testului Levene a fost asumată egalitatea dispersiilor pentru p>0,05. 

Rezultatele obținute și prezentate în lucrare sunt: valoare testului t, numărul gradelor de libertate 

df și nivelul de semnificație statitică al testului p. Diferența medie observată a fost considerată 

semnificativă statistic pentru p≤0,05. A fost indicat intervalul de încredere 95% (C.I. 95%) 

pentru diferența medie. 

În cazul distribuțiilor semnificativ diferite de distribuția normală s-a aplicat testul non-

parametric Mann-Whitney. Diferența rangurilor medii pentru cele două categorii analizate a fost 

considerate semnificativă statistic pentru p≤0,05.  

Pentru analiza de asociere a gradului de severitate al BCI cu factorii standard de 

poztitivitate a fost utilizat testul Chi-square. Tabelul de asociere (crosstab) rezultat a prezentat 

frecvențele și frecvențele procentuale specifice sensibilității și specificității ce caracterizează 

utilizarea factorului ca factor de diagnostic. Sensibilitatea este determinată pentru prezența 

factorului, în timp ce specificitatea este determinată pe baza absenței factorului. Asocierea 

prezenței/absenței factorului cu severitatea BCI a fost considerată semnificativă statistic pentru 

p≤0,05. 

Pentru analiza modului în care deformarea miocardică longitudinală măsurată prin 

parametrii de deformare SL cuprinși în cercetare este diferențiată de severitatea BCI s-a utilizat 

analiza de varianță ANOVA uni-factorială, bi-factorială și factorială mixtă. 

Pentru acestea a fost utilizată seria de teste ANOVA, MANOVA și ANCOVA grupate în 

categoria General Linear Model a aplicației SPSS. 

Rezultatele obținute reprezintă: 

 Efectul principal al factorului sau al combinației factorilor prin mediile și abaterile 

standard ale deformării SL sub-grupurile create prin separarea subiecților pe baza 

categoriilor variabilelor factor sau a sub-categoriilor create prin interacțiunea factorilor; 

 Analiza de omogenitate reprezentată prin testul Levene în cazul analizei uni-

factoriale și a testului Mauchly de sfericitate. În cazul ne-asumării sfericității 

distribuțiilor s-a luat în considerare corecția Greenhouse-Geisser. 

 Semnificațiile statistice ale efectelor principale prin valoarea testului F, numărul de 

grade de libertate df, semnificația statistică p, proporția explicată de utilizarea 

factorului sau a interacțiunii factorilor prin η2 și puterea observată a testului. 
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 Modelele relației de variație a efectelor determinate pe baza analizei contrastelor: 

relație liniară, relație curbilinie, relație polinomial cubică. Valoarea testului F, 

semnificația statistică p și proporția variației explicată de aplicarea factorului. 

 Analiza post-hoc de comparații multiple prin corecția Bonferroni utilă pentru 

diferențe mari între volumele eșantioanelor determinate de categoriile variabilelor 

factor și pentru abateri de la omogenitate a dispersiilor. 

Analiza de regresie logistică binomială cu introducerea progresivă a factorilor și cu 

respectarea criteriului Wald. Rezultatele prezentate vor indica: 

 Valoarea coeficientului Wald și semnificația statistică asociată pentru participarea 

factorilor în modelul de predicție. 

 Odds Ratio corespunzător șanselor de a avea rezultat pozitiv când testul factorului 

predictor a ieșit pozitiv. 

 Testul Chi-square al corespondenței modelului la datele observate 

 Pseudo coeficienții de determinare R2 Cox&Snell și Nagelkerke ce indică proporția 

în care valorile estimate de model se potrivesc la datele observate. 

 Tabelul de clasificare a predicțiilor bazate pe model ce indică sensibilitatea, 

specificitatea și acuratețea modelului. 

Analiza curbei ROC (receiver operating characteristic) pentru care s-au prezentat 

următoarele rezultate: 

 Aria de sub curba ROC (AUC), semnificația statistică p și intervalul de încredere 

C.I. 95%. 

 Valoarile cut-off determinate pe baza criteriului Youden 

 Sensibilitatea, specificitatea și C.I. 95% determinate de utilizarea valorii cut-off în 

predicția prezenței/absenței BCI semnnificative. 
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Capitolul 7.  Rezltate 

Pentru exprimarea cu ușurință a rezultatelor obținute în urma analizei statistice, grupul 

pacienților cu probabilitate intermediară pentru afectare coronariană și scor DTA crescut (>5) 

care au fost evaluați prin coronarografie, fără probă de stres în prealabil, a fost denumit grupul 

DTA-coro (117 pacienți) Grupul pacienților cu probabilitate intermediară pentru afectare 

coronariană și scor DTA scăzut (≤5) care au fost evaluați prin probă de stres farmacologic a fost 

denumit grupul DTA-stres (132 pacienți). Grupul DTA-stres a fost împărțit în două subgrupuri 

în funcție de rezultatul testului de stres: cei cu test pozitiv -DTA-stres-poz-(70 pacienți) au fost 

evaluați prin coronarografie; cei cu rezultat negativ -DTA-stres-neg-(62 pacienți) au fost 

externați și urmăriți conform protocolului de studiu.  

 

7.1  Rezultate privind caracteristicile clinice și factorii de risc ai pacienților 

incluși în lotul de studiu. Analiza pe grupuri 

7.1.1.  Analiza comparativă a caracteristicilor clinice ale pacienților grupurile DTA-coro și 

DTA stres 

 

Analiza s-a efectuat pe un eșantion de 249 de subiecți. 

 

Tabel 1. Distribuția vârstei și sexului în cele două grupuri 

Caracteristici 

Grupul DTA-coro 

(n=117) 

Grupul DTA-stres 

(n=132) 

p 

(bi-direcțional) 

Vârsta  (ani) 61,44±12,07 (30 – 86) 57,50±10,96 (30 – 97) 0,007* 

Sexul Masculin 65 (55,6%) 62 (47%) NS ** 

Feminin 52 (44,4%) 70 (53%) 

*valorile reprezintă media ± abaterea standard, valorile minim – maxim ale intervalului de variație și  semnificația statistică 

bidirecțională (p) a diferenței pe baza testului t pentru eșantioane independente. (diferența este semnificativă statistic pentru 

p<0,05) 

**valorile reprezintă frecvența (procentul) fiecărei categorii de sex din totalul de pacienți ai grupului. Diferența dintre cele două 

distribuții a fost analizată pe baza testului Chi-square. (diferența este semnificativă statistic pentru p<0,05)   

 

 

Grupul DTA-coro prezintă o proporție mai mare a pacienților de sex masculin (55,6%) față 

de proporția celor de sex feminin, categorie de sex ce reprezintă tendința grupului DTA-stres 

într-o proporție de 53%. Diferența dintre cele două distribuții nu este semnificativă statistic 

pentru 2=1,83; df=1 și p=0,204>0,05. 
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Grafic 1. Distribuția vârstei în cele două grupuri analizate   

 

Se observă distribuții relativ simetrice ale vârstei pacienților în cele două grupuri. Cu toate 

acestea, vârsta medie în grupul DTA coro este mai mare decât în grupul DTA stres, diferență 

semnificativă statistic.  

 

7.1.2  Distribuția factorilor de risc în grupurile DTA-coro și DTA-stres 

 

Tabel 2.Distribuția factorilor de risc în cele două grupuri 

Factor de risc 

Grupul DTA-coro 

(n=117) 

Grupul DTA-stres 

(n=132) p (bi-direcțional) 

Tabagism  51 (43,6%) 38 (28,8%) 0,017 

Diabet zaharat  37 (31,6%) 30 (22,7%) 0,118 

Hipertensiune arterială 96 (82,8%) 89 (67,4%) 0,009 

Dislipidemie 96 (82,1%) 91 (68,9%) 0,019 

Istoric familial de BCV 9 (7,7%) 27 (20,5%) 0,006 

Obezitate  23 (19,7%) 38 (29,5%) 0,079 

AVC 4 (3,4%) 3 (2,3%) 0,709 

AOMI 1 (0,9%) 2 (1,5%) 1 

*valorile reprezintă frecvența (procentul) pacienților ce prezintă factorul de risc din totalul de pacienți ai lotului. Diferența dintre 

cele două distribuții a fost analizată pe baza testului Chi-square. (diferența este semnificativă statistic pentru p<0,05)   

 

 Se observă o diferență semnificativă statistic între ponderea pacienților fumători din 

cele două grupuri, pacienții din grupul DTA-coro prezentând într-o proporție mai 
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mare acest factor de risc(43,6%), față de grupul DTA-stres, unde ponderea 

pacientilor fumători este de doar 28,8%. Diferența este semnificativă statistic pentru 

2=5,92; df=1; p=0,017<0,05. 

 Ponderea diabetului zaharat la pacienții celor două loturi poate fi considerată 

aproximativ egală 31,6%, respectiv 22,7%, pentru 2=2,496; df=1; p=0,118>0,05. 

Putem considera totuși că acest factor de risc se regăsește mai frecvent la pacienții 

din grupul DTA-coro. 

 Hipertensiunea arterială are o pondere foarte mare în grupul DTA-coro (82,8%) și în 

proporție semnificativă (67,4%) în grupul DTA-stres.. Diferența dintre cele două 

ponderi este semnificativă statistic pentru 2=6,95; df=1, p=0,009<0,05. 

 Dislipidemia este prezentă în mare măsură la pacienții din cele două grupuri, 82,1% 

în grupul DTA-coro, respectiv 68,9% în grupul DTA-stres. Ponderea acestui factor 

de risc este semnificativ mai mare în cazul grupului DTA-coro, diferența dintre cele 

două ponderi este semnificativă pentru 2=5,702; df=1, p=0,019<0,05. 

 Istoricul familial de BVC este mai frecvent la pacienții dingrupulDTA-stres (20,5%), 

față de doar 7,7% în grupul DTA-coro. Diferența este semnificativă pentru 2=8,168; 

df=1, p=0,006<0,05. 

 Obezitatea este prezentă într-o pondere redusă (19,7%, respectiv 29,5%) în cele două 

grupuri. Diferența nu este semnificativă statistic pentru 2=3,159; df=1; p=0,079>0,05. 

 În cazul AVC si AOMI, numărul de pacienți care prezintă acești factori de risc este 

foarte redus și aproximativ egal în cele două grupuri analizate. 
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Grafic 2. Distribuția factorilor de  risc în cele două grupuri  

 

7.1.3  Caracteristicile clinice ale pacienților din subgrupurile DTA-stres-poz și DTA-stres-neg. 

 

Tabel 3. Distribuția vârstei și sexului  în grupul pacienților DTA-stres. Analiza pe subgrupuri 

Caracteristici 

DTA-stres-poz 

(n=70) 

DTA-stres-neg 

(n=61) 

p 

(bi-direcțional) 

Vârsta  (ani) 57,33±9,87 (33 – 82) 57,05±11,14 (30 – 81) NS* 

Sexul Masculin 33 (47,1%) 29 (47,5%) NS ** 

Feminin 37 (52,9%) 32 (52,5%) 

*valorile reprezintă media ± abaterea standard, valorile minim – maxim ale intervalului de variație și  semnificația statistică 

bidirecțională (p) a diferenței pe baza testului t pentru eșantioane independente. (diferența este semnificativă statistic pentru 

p<0,05) 

**valorile reprezintă frecvența (procentul) fiecărei categorii de sex din totalul de pacienți ai lotului. Diferența dintre cele două 

distribuții a fost analizată pe baza testului Chi-square. (diferența este semnificativă statistic pentru p<0,05)   

 

 Remarcăm distribuții în proporții relativ egale a pacienților în cele două grupuri în ceea ce 

privește sexul și al vârstă, diferența nefiind semnificativă statistic. 
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Grafic 3. A. Distribuția vârstei  în grupul pacienților DTA-stres pe  subgrupuri. B. Distribuția categoriilor de sex pe subgrupuri 

 

 

7.1.4  Distribuția factorilor de risc în subgrupurile DTA-stres-poz și DTA-stres-neg . 

Tabel 4. Distribuția factorilor de risc în grupul DTA-stres. Analiza comparativă pe subgrupuri 

Factor de risc DTA-stres-poz 

(n=70) 

DTA-stres-neg 

(n=61) p (bi-direcțional) 

Tabagism 18 (25,7%) 20 (32,8%) NS* 

Diabet zaharat 19 (27,1%) 11 (18,0%) NS* 

Hipertensiune arterială 52 (74,3%) 36 (59,0%) NS* 

Dislipidemie 51 (72,9%) 39 (63,9%) NS* 

Istoric familial de BCV 14 (20%) 13 (21,3%) NS* 

Obezitate  23 (33,3%) 15 (25,4%) NS* 

Tabelul prezintă frecvența factorului de risc și procentul din total subiecți grup. Compararea celor două distribuții s-a făcut pe 

baza testului Chi-square, diferența este semnificativă statistic pentru p<0,05. 

 

 

Grafic 4. Distribuția factorilor de risc în grupul DTA-stres. Analiză comparativă pe subgrupuri.  
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Se observă că nu există diferențe semnificative statistic între profilul factorilor de risc ai 

pacienților din cele două subgrupuri. Pacienții din grupul DTA-stres-poz prezintă însă într-o mai 

mare măsură diabet zaharat, hipertensiune arterială, dislipidemie și obezitate. 

 

 

7.2  Rezultatele studiului prospectiv privind incidența BCI semnificative  

Analiza s-a efectuat pe eșantionul de subiecți care au fost explorați prin coronarografie 

(187 pacienți). S-au analizat compararativ cele două grupuri :DTA-coro (117 pacienți) și grupul 

DTA-stres-poz (70 pacienți), din punct de vedere al distribuției leziunilor coronariene, incidența 

BCI semnificativă (stenoză >70%) și numărul de vase afectate semnificativ( stenoză 70%) 

 

7.2.1  Distribuția leziunilor coronariene în grupurile pacienților care au fost explorați prin 

coronarografie  

Tabel 5. Analiza comparativă a leziunilor coronariene în cele două grupuri  

Distribuția 

leziunilor 

IVA ACD ACX TC 

G1† 

(n=117) 

G2‡ 

(n=70)  

G1 

(n=117) 

G2 

(n=70)  

 G1 

(n=117) 

G2  

(n=70)  

G1 

(n=117) 

G2 

(n=70)  

Stenoză <50% 58 

(49,6%) 

44 

(62,9%) 

86 

(73,5%) 

57 

(81,4%) 

87 

(74,4%) 

62  

(88,6%) 

111 

(94,9%) 

70 

(100%) 

Stenoză 50-70% 20 

(17,1%) 

10 

(14,3%) 

10 

(8,5%) 

5  

(7,1%) 

9 

(7,7%) 

1 

(1,4%) 

6  

(5,1%) 

0 

Stenoză >70% 39 

(33,3%) 

16 

(22,9%) 

21 

(17,9%) 

8 

(11,4%) 

21 

(17,9%) 

7 

(10%) 

 0 0 

p(bi-direcțional) NS NS NS NS 

Datele reprezintă frecvențe și procente din număr total pacienți din lot. S-a aplicat testul de asociere Chi-square, asocierea este 

semnificativă statistic pentru p<0,05.†G1 – DTA-coro. ‡G2 – DTA-stres-poz 

 

Stenoza semnificativă 70% a IVA se regăsește într-o proporție mai mare în cazul 

pacienților DTA-coro (33,3%) față de cei DTA-stres-poz (22,9%), dar diferența nu este 

semnificativă statistic. Ponderi aproximativ egaleîn cele douăgrupuri în ceea ce privește prezența 

leziunilor critice >70% ACD și ACX. Niciun pacient din cele două grupuri nu a prezentat leziuni 

critice >70% de TC . Stenoză necritică de TC 70% este prezentă în proporție de 5,1% în grupul 

DTA-coro. 
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Grafic 5- Distribuția leziunilor coronariene în grupurile de studiu: A. Grupul DTA-coro. B. Subgrupul DTA-stres-

poz. 

 

 

7.2.2.  Distribuția gradului de afectare coronariană globală în cele două grupuri (DTA-coro 

și DTA-stres-poz) 

 

Tabel 6. Distribuția severității leziunilor coronariene. Analiza pe subgrupuri 

 

 

Se observă că 47% dintre paciențiidin grupul DTA-coro au cel puțin un vas cu stenoză 

>70% în timp ce doar 32,9% dintre pacienții din grupul DTA-stres-poz prezintă stenoză >70%. 

Ponderea stenozei 70% este aproximativ egală între grupuri, în timp ce pacienții cu leziuni 

nesemnificative hemodinamic (stenoză <50%) au o pondere de 37,6% în grupul DTA-coro și 

54,3% în grupul DTA-stres-poz. Relația este semnificativă statistic pentru 2 =4,842; df=1; 

p=0,028<0,05. 

 

Severitate leziuni 

coronariene 

DTA-coro 

(n=117) 

DTA-stres-poz 

 (n=70) 

Stenoză <50% 44 (37,6%) 38 (54,3%) 

Stenoză50-70% 18 (15,4%) 9 (12,9%) 

Stenoză >70% 55 (47%) 23 (32,9%) 
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Grafic 6. Severitatea leziunilor coronariene în cele două subgrupuri 

 

 

7.2.3  Analiza distribuției BCI semnificativă în cele două grupuri (DTA-coro și DTA stres-

poz) 

Tabel 7.Distribuția BCI semnificativă hemodinamic (stenoză >70%) în cele două grupuri  

BCI semnificativă DTA-coro (n=117) DTA-stres-poz (n=70) 

Stenoză <70% 62 (53% ) 47 (67,1%) 

Stenoză >70% 55 (47%) 23 (32,9%) 

 

Se observă că pacienții din grupul DTA-coro prezintă stenoză 70% în proporție mai mare 

(47%) decât cei din grupul DTA-stres-poz(32,9%).Diferența este semnificativă statistic pentru 

2=4,38; df=1; p=0,0450,05. 

 

Grafic 7. Distribuția BCI semnificativă hemodinamic (stenoză >70%) în cele două grupuri . 
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7.2.4  Analiza distribuției numărului de artere coronariene afectate semnificativ 70% 

 

Tabel 8.Analiza comparativă pe grupuri a distribuției numărului de vase coronariene cu stenoza critică >70% 

Număr de vase cu stenoză >70% DTA-coro (n=55) DTA-stres-poz (n=23) 

1      vas afectat 32 (58,2% ) 15 (65,2%) 

1 vase afectate 20(36,4%) 8 (34,8%) 

3     vase afectate 3 (5,5%) 0 

 

Remarcăm că afectarea uni-coronariană este prezentă în proporții aproximativ egale la 

pacienții din cele două grupuri. Afectarea bi și tri-coronariană este semnificativ mai frecventă în 

grupul DTA-coro unde prezintă o pondere de 41,9%, față de 34,8% în grupul DTA-stres-poz. 

Diferența este semnificativă statistic pentru 2=27,63; df=3; p=0,001. 

 

 

Grafic 8.Analiza comparativă pe grupuri a distribuției numărului de vase coronariene cu stenoza 

critică>70% 

 

 

7.2.5  Distribuția leziunilor coronariene semnificative hemodinamic>70% uni, bi și 

tricoronariene în funcție de arterele implicate 

 

Tabel 9. Distribuția arterelor afectate semnificativ în cele două grupuri, 

Vase și combinații de vase 
DTA-coro 

(n=55) 

DTA-stres-poz 

(n=23) 

IVA 19 (59,38%) 9 (60%) 

ACD 8 (25%) 2 (13,33%) 
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Vase și combinații de vase 
DTA-coro 

(n=55) 

DTA-stres-poz 

(n=23) 

ACX 5 (15,62%) 4 (26,67%) 

IVA, ACD 7 (35%) 5 (62,5%) 

IVA, ACX 10 (50%) 2 (25%) 

ACD, ACX 3 (15%) 1 (12,5%) 

IVA, ACD, ACX 3 0 

 

Dintre afectările uni-coronariene semnificative hemodinamic70%, ponderea cea mai mare 

o are afectarea  IVA atât în grupul DTA-coro (59,38%), cât și în grupul DTA-stres-poz (60%).În 

cazul afectărilor bi-coronariene, artera cel mai frecvent implicată este tot IVA.  

 

 

A 

 

B 

Grafic 9 Distribuția arterelor afectate semnificativ în cele două grupuri în funcție de numărul de vase afectate: A. un 

singur vas afectat B. 2 vase afectate 

 

7.3  Analiza parametrilor de deformare miocardică longitudinală la evaluarea 

ecografică de la prezentare 

Analiza s-a realizat pe un eșantion format din toți pacienții incluși în studiu care au fost 

evaluați prin coronarografie:A rezultat un eșantion format din 187 de pacienți: 117 pacienți din 

grupul DTA-coro și 70 pacienți din grupul DTA-stres-poz. Au fost excluși din analiză pacienții a 

căror fereastră acustică nu a permis analiza deformării pentru  mai mult de 15 segmente 

miocarduce (tracking invalid), rezultând un eșantion format din 181 de subiecți. S-au urmărit toți 

parametrii de deformare longitudinală propuși  

Analiza s-a structurat pe următoarele criterii de comparație: 

1. Prezența/absența BCI semnificative 
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2. Nivelul global de afectare coronariană (severitatea leziunilor coronariene) 

3. Numărul de vase afectate 70% 

S-a aplicat analiza de regresie și de varianță pe baza GLM (General Linear Model – 

univariate) cu ajutorul aplicației SPSS. 

S-a urmărit îndeplinirea următoarelor criterii: 

 Semnificație statistică, p<0,05 

 2 parțial >0,08 , astfel încât criteriile de includere a pacienților în cele 3 loturi să 

explice cel puțin 8% din variația parametrului de deformare analizat; 

 Puterea observată a testului să fie mai mare sau cel puțin egală cu 0,8. 

 

7.3.1  Analiza comparativă a parametrilor de deformare miocardică longitudinală în 

funcție de prezența/absența BCI semnificative. 

 

Tabel 10. Parametrii de deformare longitudinală a căror valoare medie a fost diferențiată semnificativ de 

prezența/absența BCI semnificative 

Parametru de 

deformare 

BCI semnificativă 

F 2 

Puterea 

observată p Stenoză <70% (n=104) Stenoză >70% (n=77) 

SL A4C -18,95%±3,56 

(-18,19 – 19,71) 

-16,24%±4,0 

(-15,34 - -17,13) 

20,85 0,115 0,995 0,001 

SLG18 -19,08%±2,92 

(-18,45 - -19,72) 

-16,70%±3,45 

(-15,96 - -17,44) 

23,09 0,2044 0,998 0,001 

SL-IVA -20,15%±3,53 

(-19,36 - -20,93) 

-17,55%±4,26 

(-16,64 - -18,46) 

18,22 0,092 0,989 0,001 

SL-ACX -17,67%±3,99 

(-16,85 - -18,48) 

-15,01%±4,37 

(-14,07 - -15,94) 

17,93 0,092 0,988 0,001 

SL mediu  -18,17%±2,74 

(-17,58 - -18,77) 

-16,21%±3,47 

(-15,52 - -16,90) 

18,01 0,091 0,988 0,001 

SL-apical -22,43%±5,27 

(-21,36 - -23,50) 

-18,99%±5,86 

(-17,74 - -20,23) 

17,10 0,087 0,984 0,001 

SLP-L -18,78%±4,76 

(-17,80 - -19,76) 

-15,35%±5,43 

(-14,22 - -16,49) 

20,20 0,102 0,994 0,001 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. Valoarea coeficientului F și nivelul 

de semnificație asociat acestuia p, semnificația statistică fiind atinsă pentru p<0,05. Coeficientul 2*100 (%) indică proporția din 

variația parametrului de deformare explicată de prezența/absența BCI semnificative. Puterea observată a testului *100 (%) indică 

nivelul de încredere că diferența determinată reprezintă o diferență reală.  

 

Testul Kolmogorov-Smirnov a indicat diferențe nesemnificative statistic între distribuțiile 

valorilor celor 18 parametri analizați și distribuția normală. 
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 Din acest motiv s-a asumat aproximarea distribuției valorilor parametrilor de deformare 

miocardică  cu distribuția normală și au fost utilizate teste parametrice de comparație. 

Remarcăm faptul că SL A4C și SLG18 au fost afectați în mai mare măsură de 

prezența/absența BCI semnificativă față de ceilalți parametri de strain.(2=0,114 pentru SL A4C 

și 2=0,204 pentru SLG18) 

Pentru a evidenția diferențierea valorilor deformării miocardice longitudinale în funcție de 

prezența/absența BCI semnificative, s-au reprezentat grafic în diagrama 10 intervalele de variație 

ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală pentru cele două categorii de pacienți 

(cu/fără BCI semnificativă).  
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Diagrama 10. Intervalele de variație și valorile medii ale parametrilor de deformare longitudinală a căror valoare 

medie a fost diferențiată semnificativ de prezența/absența BCI semnificative 

 

Remarcăm faptul că deși există suprapuneri ale intervalelor de variație, exista diferențe 

semnificative statistic pentru valorile medii. Mai mult decat atât, în cazul în care BCI 

semnificativă a fost prezentă, se observă o proporție mai mare a valorilor reduse ale parametrilor 

de deformare analizați. 
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7.3.2  Analiza comparativă a parametrilor de deformare miocardică longitudinală în 

funcție de severitatea afectării coronariene. 

Analiza a constat în identificarea parametrilor de deformare longitudinală a căror variație 

este afectată semnificativ de severitatea afectării coronariene. 

În tabelul 11 sunt prezentați doar acei parametri a căror variație a fost explicată în 

proporție mai mare de 10% de severitatea stenozelor coronariene. 

 

Tabel 11. Parametrii de deformare miocardică longitudinală a căror variație semnificativă s-a corelat cu 

severitatea leziunilor coronariene  

Parametru de 

deformare 

Severitate leziuni coronariene 

F 2 

Puterea 

observată p 

Stenoză 50% 

(n=77) 

Stenoză 50 -70% 

(n=26) 

Stenoză >70% 

(n=77) 

SL A4C -19,37%±3,56 

(-18,50 – 20,24) 

-17,80%±3,37 

(-16,26 - -19,33) 

-16,24%±4,00 

(-15,34 - -17,13) 

12,29 0,13 0,995 0,001 

SLG18 -19,44%±2,98 

(-18,71 - -20,18) 

-18,07%±2,55 

(-16,79 - -19,34) 

-16,70%±3,75 

(-15,96 - -17,44) 

13,42 0,13 0,998 0,001 

SLACX -18,20%±3,80 

(-17,27 - -19,13) 

-16,09%±4,30 

(-14,46 - -17,72) 

-15,01%±4,37 

(-14,08 - -15,94) 

11,61 0,12 0,993 0,001 

SL mediu -18,48%±2,81 

(-17,79 - -19,17) 

-17,31%±2,46 

(-16,12 - -18,50) 

-16,21%±3,47 

(-15,52 - -16,90) 

10,49 0,11 0,988 0,001 

SLP-L -19,56%±4,46 

(-18,43 - -20,69) 

-16,61%±5,05 

(-14,68 - -18,54) 

-15,35%±5,44 

(-14,23 - -16,48) 

13,90 0,14 0,998 0,001 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. Valoarea coeficientului F și nivelul 

de semnificație asociat acestuia p, semnificația statistică fiind atinsă pentru p<0,05. Coeficientul 2*100 (%) indică proporția din 

variația parametrului de deformare explicată de prezența/absența BCI semnificative. Puterea observată a testului *100 (%) indică 

nivelul de încredere că diferența determinată reprezintă o diferență reală.  

 

Remarcăm faptul că dintre toți parametrii analizați, SL A4C, SLG18 și SLP-L sunt cel mai 

puternic afectați de severitatea leziunilor coronariene.  

Pentru a scoate în evidență diferențierea valorilor deformării miocardice longitudinale 

funcție de severitatea leziunilor coronariene, s-au reprezentat grafic în diagrama 11 intervalele de 

variație ale celor 3 categorii de leziuni. Intervalele de variație cuprind 95% dintre valorile 
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observate ale parametrului analizat, includ valoarea medie și limitele de variatie( ±2*abaterea 

std.).  
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Diagrama11. Intervalele de variație și valorile medii ale parametrilor de deformare longitudinală a căror valoare 

medie a fost diferențiată semnificativ de severitatea leziunilor coronariene 

 

Se observă că deși există suprapuneri ale intervalelor de variație, pacienții cu leziuni 

coronariene mai severe au valori mai reduse ale parametrilor de deformare analizați într-o 

proporție mai mare.  
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7.3.3  Analiza comparativă a parametrilor de deformare miocardică longitudinală în 

funcție de numărul vaselor afectate 

 

Tabel 12. Parametrii de deformare miocardică longitudinală a căror variație semnificativă s-a corelat cu numărul de 

vase afectate 

Parametru de 

deformare 

Număr vase cu stenoză >70% 

F 2 

Puterea 

observată p Un vas (n=46) 2 sau mai multe vase (n=31) 

SLG12 -16,36%±2,95 

(-15,42 – 17,29) 

-14,47%±3,52 

(-13,33 - -15,61) 

6,51 0,08 0,712 0,013 

SL bazal -15,79%±3,14 

(-14,84 - -16,74) 

-13,72%±3,36 

(-12,56 - -14,88) 

7,59 0,092 0,776 0,007 

SLP-I -19,34%±3,53 

(-18,25 - -20,44) 

-17,15%±3,92 

(-15,81 - -18,49) 

6,38 0,080 0,803 0,014 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. Valoarea coeficientului F și nivelul 

de semnificație asociat acestuia p, semnificația statistică fiind atinsă pentru p<0,05. Coeficientul 2*100 (%) indică proporția din 

variația parametrului de deformare explicată de prezența/absența BCI semnificative. Puterea observată a testului *100 (%) indică 

nivelul de încredere că diferența determinată reprezintă o diferență reală.  

 

În diagrama 12 s-au reprezentat grafic intervalele de variație și valorile medii ale 

parametrilor de deformare longitudinală a căror valoare medie a fost diferențiată semnificativ de 

numărul de artere coronare afectate. 
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Diagrama 12 Intervalele de variație și valorile medii ale parametrilor de deformare longitudinală a căror valoare 

medie a fost diferențiată semnificativ de numărul de artere coronare afectate  
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Remarcăm faptul că folosind încă un criteriu de diferențiere și mai puternică a severității 

BCI semnificative, în mod paradoxal, nu s-a obținut o diferențiere semnificativă statistic a 

valorilor deformării miocardice longitudinale. Acest fapt ar putea fi explicat prin numărul foarte 

redus de pacienți cu leziuni tricoronariene>70% în lotul analizat (3 pacienți).  

 

7.4  Analiză comparativă a parametrilor de deformare miocardică 

longitudinală între cele două grupuri (DTA-coro și DTA-stres) 

Au fost analizate comparativ cele două grupuri de pacienți: grupul DTA-coro (132 

pacienți) și grupul DTA-stres (117 pacienți). În tabelul 13 sunt prezentați parametrii de 

deformare miocardică longitudinală ale căror valori medii au diferit semnificativ statistic între 

cele două grupuri. 

 

Tabel 13. Parametrii de deformare miocardică longitudinală prezentați comparativ pe grupurile analizate 

Parametru de 

deformare 

Grup 

F 2 

Puterea 

observată p DTA-stres(n=132) DTA-coro(n=117) 

SL A4C -19,78%±3,96 

(-19,12 – 20,44) 

-16,73%±3,53 

(-15,97 - -17,50) 

35,15 0,138 1,000 0,001 

SLG18 -20,08%±3,49 

(-19,50 - -20,65) 

-17,14%±3,10 

(-16,52 - -17,76) 

46,84 0,164 1,000 0,001 

SL-IVA -21,83%±4,39 

(-20,91 - -22,30) 

-17,83%±3,54 

(-17,08 - -18,59) 

52,46 0,18 1,000 0,001 

SL apical  -24,85%±6,06% 

(-23,92 - -25,78) 

-19,00%±4,41% 

(-18,00 - -20,01) 

71,03 0,229 1,000 0,001 

SLP-L -19,78%±4,68% 

(-17,80 - -19,76) 

-15,95%±5,25% 

(-14,22 - -16,49) 

35,64 0,131 1,000 0,001 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. Valoarea coeficientului F și nivelul 

de semnificație asociat acestuia p, semnificația statistică fiind atinsă pentru p<0,05. Coeficientul 2*100 (%) indică proporția din 

variația parametrului de deformare explicată de prezența/absența BCI semnificative 
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În diagrama 13 sunt reprezentate grafic intervalele de variație și valorile medii ale 

parametrilor de deformare longitudinală ale căror valori medii au fost influențate de separarea 

pacienților în cele două grupuri. 
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Diagrama 13. Parametrii de deformare longitudinală ale căror valori medii au fost influențate semnificativ de 

separarea pacienților în cele două grupuri  A. Intevalele de variație ale valorilor medii în cazul SL A4C și SLG 18. 

B. Intervalele de variație ale valorilor medii în cazul SL IVA, SL apical, SP-L . 

 

Se observă faptul că valorile medii ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală 

pentru pacienții din grupul DTA-coro corespund valorilor medii obținute în cazul pacienților cu 

BCI semnificativă, fapt ce susține decizia de explorare invazivă a acestui grup de pacienți fără 

testare prin ecocardiografie de stres în prealabil .În plus, valorile medii obținute în urma acestei 

analize vin în sprijinul separării pacienților pe grupuri în funcție de scorul de DTA creat în 

ipoteza de lucru. 

Cu toate acestea, valoarea destul de redusă a coeficientului 2 (<0,4) explică numărul 

relativ crescut de rezultate fals pozitive în grupul DTA-coro (37% pacienți cu stenoză <50%). 

 

7.5  Analiza parametrilor de deformare miocardică longitudinală măsurați în 

timpul probei de stres farmacologic cu Dobutamină. 

Din totalul de 132 de pacienți cuprinși în grupul DTA-stres au fost excluși pacienții pentru 

care s-a folosit Dipiridamol (35 de pacienți) și cei a căror fereastra acustică la proba de stres nu a 

permis măsurarea SL segmentar pe cel puțin 16/18 segmente miocardice (25 de pacienți). A 

rezultat astfel un eșantion format din 72 de pacienți cu următorul profil al factorilor de risc: 
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Tabel 14. Profilul factorilor de risc al pacienților evaluați prin probă de stres cu Dobutamină și coronarografie  

Factor de risc Frecvența / Procentul (%) 

Sex (masculin) 36 / 50% 

Tabagism  19 / 26,4% 

Diabet zaharat  19 / 26,4% 

Hipertensiune arterială  54 / 75% 

Dislipidemie 52 / 72,2% 

Istoric familial de BCV  15 / 20,8% 

  

Vârsta medie a eșantionului este de aproximativ 56 de ani cu o abatere standard de 10 ani, 

variind între 30 și 86 de ani. Comparativ, vârsta medie a pacienților de sex masculin (54,47±10,9 

ani) nu diferă semnificativ statistic de cea a pacienților de sex feminin (58,14±9,31ani) pentru 

t=1,52; df=70 și p=0,13>0,05. 

Pentru analiza modului în care prezența/absența BCI semnificativă afectează deformarea 

miocardică longitudinală în cadrul probei de stres în funcție de treptele de încărcare (1 – repaus, 

2 – 20mcg/Kg/min, 3 – 40mcg/Kg/min, 4 – recuperare) a fost utilizat sub-grupul DTA-stres-

poz ce cuprinde, în urma excluderii cazurilor descrise mai sus, 42 de pacienți. Aceștia sunt 

pacienți cu rezultat pozitiv la proba de stres și valori valide ale SL segmentar pentru cel puțin 16 

segmente. 

În urma evaluării prin coronarografie prezența BCI semnificativă a fost confirmată la 16 

dintre aceștia. Astfel prevalența BCI semnificativă pe eșantionul cuprins în analiza statistică este 

de aproximativ 38,1%, valoare care nu permite stabilirea cu încredere a unor valori cut-off 

pentru parametrii de deformare care să asigure o rată redusă a procentului de fals pozitiv sau fals 

negativ. 

 

7.5.1 Analiza comparativă a parametrilor de deformare miocardică în funcție de treptele 

de stres cu Dobutamină și gradul de severitate al BCI 

A fost utilizată analiza ANOVA multivariată pentru măsurători repetate ale parametrilor de 

deformare miocardică longitudinală cu ajutorul GLM-Repeated Mesures a aplicației SPSS, luând 

în considerare ca variabile independente treptele probei de stres cu Dobutamină și gradul de 

severitate al BCI. 

Efectele principale ale celor doi factori: treptele probei de stres cu Dobutamină și gradul de 

severitate al BCI (stenoză < 70%, stenoză >70%) asupra nivelului deformării miocardice 

longitudinale au fost în mare majoritate semnificative statistic, însă pentru nici unul dintre 
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parametrii de deformare interacțiunea dintre cei doi factori nu a atins pragul de semnificație 

statistică. 

În tabelul 15 sunt prezentați doar acei parametri pentru care ambii factori au determinat o 

diferențiere semnificativă a valorilor medii a acestora. În cazul în care testul Mauchly a indicat 

neîndeplinirea condiției de sfericitate a datelor, p<0,05, s-a utilizat corecția Greenhouse–Geisser. 

 

Tabel 15. Parametrii de deformare pentru care prezența ambilor factori (treptele de stres cu Dobutamină și prezența 

BCI semnificative) au determinat o diferențiere a valorilor medii a acestora 

Parametru de 

deformare Factor F df p η2 parțial 

Puterea 

observată 

SL A4C Încărcare Dobutamină 16,45 2,83 0,001 0,14 0,96 

BCI semnificativă 4,58 1/41 0,038 0,10 0,55 

SL A2C Încărcare Dobutamină 8,94 3 0,0001 0,179 0,925 

BCI semnificativă 4,51 1/41 0,040 0,099 0,55 

SLG18 Încărcare Dobutamină 9,82 2,47 0,0001 0,193 0,99 

BCI semnificativă 6,4 1/41 0,015 0,135 0,70 

SL IVA Încărcare Dobutamină 6,18 3 0,0001 0,131 0,95 

BCI semnificativă 8,02 1/41 0,007 0,164 0,79 

SL mediu Încărcare Dobutamină 15,2 3 0,0001 0,271 1,000 

BCI semnificativă 5,33 1/41 0,026 0,115 0,62 

SL apical Încărcare Dobutamină 5,05 3 0,002 0,11 0,91 

BCI semnificativă 8,20 1/41 0,007 0,167 0,80 

SLP-A Încărcare Dobutamină 7,05 3 0,0001 0,147 0,98 

BCI semnificativă 6,84 1/41 0,012 0,143 0,73 

În tabel sunt prezentate valorile F, gradul de libertate df, nivelul de semnificație statistică p, proporția variației valorilor 

deformării explicată de factor η2 și puterea observată testului efectului intra-subiect pentru analiza ANOVA cu măsurători 

repetate aplicată pentru treptele de încărcare cu Dobutamină și testul efectului inter-subiect pentru compararea în funcție de 

severitatea BCI. 

 

SL A4C 

 Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SL A4C este semnificativă statistic pentru F=6,49; df=3 (condiția de 

sfericitate conform testului Mauchly asumată pentru p=0,583) și p=0,0001. Un procent de 14% 
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din variația valorilor SL A4C între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca efect al 

acestora, η2-parțial=0,140. Însă efectul combinat al celor doi factori (treptele de încărcare cu 

Dobutamină și severitatea BCI) nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație 

curbilinie semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de stres și 

deformarea miocardică longitudinală măsurată prin SL A4C pentru F=16,45; df=1 și p=0,0001. 

Acest tip de relație explică în proporție de 29,1% variația datelor (η2-parțial=0,291) și indică o 

capacitate reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare cu 

Dobutamină afectează nivelul de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-

hoc de comparații multiple cu corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SL A4C la 

doza 20mcg/Kg/min (-21,39%±0,68) este semnificativ mai mare decât valorile medii la repaus 

(-18,92%±0,571) și recuperare (-18,13%±0,636), diferențe semnificative pentru p=0,015, 

respectiv p=0,004). Valoarea medie la încărcarea cu 40mcg/Kg/min (-20,48%±0,82) este 

semnificativ mai mare decât cea de la recuperare (-18,13%±0,64) pentru p=0,044. Valoarea 

medie la recuperare poate fi considerată aproximativ egală cu cea de repaus pentru p=0,99.  

 

 
A 

 
B 

Grafic 16. A.Variația valorilor SL A4C în functie de treptele de încărcare cu Dobutamină. B. Distribuția valorilor 

SL A4C în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI 

semnificative 

 

Analiza comparativă a valorilor SL A4C în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină 

și de severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SL A4C la încărcarea cu doza de 

20mcg/Kg/min în cazul pacienților cu stenoză >70% (-19,4%±1,1) este semnificativ mai mică 

decât cea a pacienților cu stenoză <70% (-23,39%±0,81). Diferența este semnificativă statistic 

pentru t=2,93 și p=0,006. Valoarea maximă a SL A4C în cazul pacienílor cu stenoză >70% 

(-20,1%) este semnificativ statistic mai mică decât cea a pacienților cu stenoză <70% (-23,39%). 
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În cazul pacienților cu stenoză >70% se observă că valoarea maximă a SL A 4C se obține 

la 40mcg/Kg/min (-20,1%) și valoarea medie la recuperare (-17,26%) este mai redusă decât cea 

de la repaus (-18,92%) 

 
Tabel 16. Mediile marginale ale valorilor SL A4C pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI Trepte încărcare 

Media(%)±Std. 

Error  

95% Confidence Interval 

Limita superioară (%) Limita inferioară (%) 

stenoza <70% Repaus -19,63±0,682 -21,009 -18,251 

20mcg/Kg/min -23,39±0,813 -25,032 -21,746 

40mcg/Kg/min -20,85±0,977 -22,826 -18,878 

Recuperare  -18,99±0,760 -20,525 -17,453 

stenoza >70% Repaus -18,20±0,915 -20,050 -16,350 

20mcg/Kg/min -19,40±1,091 -21,604 -17,196 

40mcg/Kg/min -20,10±1,311 -22,749 -17,451 

Recuperare  -17,27±1,019 -19,327 -15,206 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

SL A2C 

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SL A2C este semnificativă statistic pentru F=8,49; df=3 (condiția de 

sfericitate conform testului Mauchly  asumată pentru p=0,361) și p=0,0001. Un procent de 7,9% 

din variația valorilor SL A2C între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca efect al 

acestora, η2-parțial=0,179. Efectul combinat al celor doi factori, trepte de încărcare cu 

dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație 

polinomial cubică semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de 

stres și deformarea miocardică longitudinală măsurată prin SL A2C pentru F=9,96; df=1 și 

p=0,003. Acest tip de relație explică în proporție de 19,5% variația datelor (η2-parțial=0,195) și 

indică o capacitate reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare 

cu Dobutamină afectează nivelul de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei 

post-hoc de comparații multiple cu corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SL A2C 

la doza 20mcg/Kg/min (-21,42%±0,879) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 

repaus (-18,63%±0,641), la încărcarea cu 40mcg/Kg/min (-18,73%±0,711) și la recuperare 

(-17,87%±0,597) diferențe semnificative pentru p=0,008, p=0,003, respectiv p=0,001. Valoarea 

medie la recuperare poate fi considerată aproximativ egală cu cea de repaus pentru p=0,99.  
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Grafic 17. A.Variația valorilor SL A2C în functie de treptele de încărcare cu Dobutamină. B. Distribuția valorilor SL A2C în 

funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină (1- repaus; 2 - 20mcg/kg/min; 3 - 40mck/kg/min; 4- recuperare), prezentate 

diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI . semnificative. 

 

Analiza comparativă a parametrilor estimați în funcție de treptele de încărcare cu 

Dobutamină și de severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SL A2C la încărcarea cu doza de 

20mcg/Kg/min în cazul pacienților cu stenoză >70% (-19,56%±1,39) este semnificativ mai mică 

decât cea a pacienților cu stenoză <70% (-23,28%±0,81). Diferența este semnificativă statistic 

pentru t=2,11 și p=0,044. Valoarea maximă a SL A2C în cazul paciențílor cu stenoză >70% 

(-20,1%) este semnificativ statistic mai mică decât cea a pacienților cu stenoză <70% (-23,39%). 

În cazul pacienților cu stenoză >70% se observă că valoarea mediei la recuperare 

(-16,37%) este mai redusă decât cea a pacienților cu stenoză <70% (-19,3%), diferență 

semnificativă pentru t=1,194; df=1; p=0,017. 

 

Tabel 17.Mediile marginale ale valorilor SL A2C pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI Trepte încărcare Media(%)±Std. Error  

95% Confidence Interval 

Limita superioară (%) Limita inferioară (%) 

stenoza <70% Repaus -19,70±0,782 -21,284 -18,124 

20mcg/Kg/min -23,28±1,072 -25,443 -21,113 

40mcg/Kg/min -19,04±,868 -20,790 -17,284 

Recuperare  -19,36±,728 -20,830 -17,889 

stenoza >70% Repaus -17,56±1,016 -19,615 -15,510 

20mcg/Kg/min -19,56±1,393 -22,375 -16,750 

40mcg/Kg/min -18,43±1,127 -20,708 -16,154 

Recuperare  -17,27±1,019 -19,327 -15,206 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 
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SLG 18 

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SLG18 este semnificativă statistic pentru F=9,82; df=2,47 (condiția 

de sfericitate conform testului Mauchly nu a fost asumată pentru p=0,026) și p=0,0001. Un 

procent de 19,3% din variația valorilor deformării între cei 4 timpi ai probei de stres cu 

Dobutamină poate fi considerată ca efect al acestora, η2-parțial=0,193, însă efectul combinat al 

celor doi factori, trepte de încărcare cu dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ 

statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație 

polinomial cubică semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de 

stres și deformarea miocardică longitudinală măsurată prin SLG18 pentru F=22,42; df=1 și 

p=0,0001. Acest tip de relație explică în proporție de 35,4% variația datelor (η2-parțial=0,354), 

și indică o capacitate reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de 

încărcare afectează nivelul de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-hoc 

de comparații multiple cu corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SLG 18 la doza 

20mcg/Kg/min (-20,15%±0,71) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 

40mcg/Kg/min (-16,82%±0,784) și recuperare (-17,00%±0,672), diferențe semnificative pentru 

p=0,0001, respectiv p=0,001). Valoarea medie la recuperare nu diferă semnificativ de valoarea 

de repaus pentru p=0,187, dar este mai redusă decât aceasta.  

 

 
 

Grafic 17.A.Variația valorilor SLG 18 în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină.B. Distribuția valorilor 

SLG 18 în funcție de treptele de încărcarecu Dobutamină prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI 

semnificative 

 

Analiza comparativă a SLG 18 în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină și de 

severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SLG 18 la încărcarea cu doza de 20mcg/Kg/min și 
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recuperare în cazul pacienților cu stenoză >70% este semnificativ mai mică decât cea a 

pacienților cu stenoză <70% în medie cu aproximativ 3% . Diferența este semnificativă statistic 

pentru p=0,037, respectiv p=0,031. 

 
Tabel 17.Mediile marginale ale valorilor SLG 18 pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI Trepte încărcare Media(%)±Std. Error  

95% Confidence Interval 

Limita superioară (%) Limita inferioară (%) 

stenoza <70% Repaus -19,47±0,741 -20,966 -17,974 

20mcg/Kg/min -21,67±0,861 -23,409 -19,933 

40mcg/Kg/min -18,38±0,957 -20,311 -16,446 

Recuperare  -18,5±0,819 -20,154 -16,845 

stenoza >70% Repaus -17,56±0,962 -19,502 -15,616 

20mcg/Kg/min -18,63±1,118 -20,883 -16,367 

40mcg/Kg/min -15,26±1,243 -17,772 -12,750 

Recuperare  -15,50±1,064 -17,649 -13,351 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

 

SL IVA 

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SL IVA este semnificativă statistic pentru F=6,18; df=3 (condiția de 

sfericitate conform testului Mauchly a fost asumată pentru p=0,32) și p=0,0001. Un procent de 

13,1% din variația valorilor SL IVA între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca 

efect al acestora, η2-parțial=0,131, însă efectul combinat al celor doi factori, trepte de încărcare 

cu dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație 

polinomial cubică semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de 

stres și deformarea miocardică longitudinală măsurată prin SL IVA pentru F=8,55; df=1;41 și 

p=0,005. Acest tip de relație explică în proporție de 17,5% variația datelor (η2-parțial=0,175), și 

indică o capacitate reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare 

afectează valoarea SL IVA. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-hoc de comparații 

multiple cu corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SL IVA la doza 20mcg/Kg/min 

(-22,43%±0,93) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 40mcg/Kg/min 

(-19,05%±1,08) și recuperare (-18,91%±0,79), diferențe semnificative pentru p=0,004, respectiv 

p=0,006). Valoarea medie la recuperare este mai mică decât cea de la repaus (-20,16%±0,76), 

însă diferența nu este semnificativă statistic.  
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Grafic 18. A.Variația valorilor SL IVA în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină. B. Distribuția valorilor 

SL IVA în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI 

semnificative 

 

Analiza comparativă a valorilor SL IVA în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină 

și de severitatea BCI a arătat că valoarea medie a deformării la încărcarea cu doza de 

40mcg/Kg/min și recuperare în cazul pacienților cu stenoză >70% este semnificativ mai mică 

decât cea a pacienților cu stenoză <70% în medie cu aproximativ 4,5%. Diferența este 

semnificativă statistic pentru p=0,032, respectiv p=0,007. 

 

Tabel 18. Mediile marginale ale valorilor SL IVA pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI 

Trepte încărcare 

Dobutamină Media(%)±Std. Error  

95% Confidence Interval 

Limita inferioară (%) Limita superioară (%) 

stenoza <70% Repaus -21,57±0,930 -23,452 -19,697 

20mcg/Kg/min -24,27±1,131 -26,549 -21,980 

40mcg/Kg/min -21,43±1,313 -24,078 -18,776 

Recuperare  -21,15±0,964 -23,096 -19,201 

stenoza >70% Repaus -18,74±1,208 -21,177 -16,300 

20mcg/Kg/min -20,60±1,469 -23,564 -17,629 

40mcg/Kg/min -16,66±1,705 -20,106 -13,219 

Recuperare  -16,67±1,253 -19,195 -14,135 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

 

SL mediu 

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SL mediu este semnificativă statistic pentru F=15,26; df=3 (condiția 

de sfericitate conform testului Mauchly a fost asumată pentru p=0,32) și p=0,0001.Un procent de 
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27,1% din variația valorilor SL mediu între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca 

efect al acestora, η2-parțial=0,271,însă efectul combinat al celor doi factori, trepte de încărcare 

cu Dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație liniară 

semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de stres și deformarea 

miocardică longitudinală măsurată prin SL mediu pentru F=29,70; df=1;41 și p=0,0001. Acest 

tip de relație explică în proporție de 42% variația datelor (η2-parțial=0,42), și indică o capacitate 

reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare afectează nivelul 

de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-hoc de comparații multiple cu 

corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SL mediu la doza 20mcg/Kg/min 

(-18,10%±0,66) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 40mcg/Kg/min 

(-14,53%±0,67) și recuperare (-15,22%±0,56), diferențe semnificative pentru p=0,001, respectiv 

p=0,001). Valoarea medie la recuperare este mai mică decât cea de la repaus (-17,11%±0,52), 

diferența este semnificativă statistic pentru p=0,013. 

 

  

Grafic 19. A.Variația valorilor SL mediu în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină (1- repaus; 2 - 

20mcg/kg/min; 3 - 40mck/kg/min; 4- recuperare). B. Distribuția valorilor SLmediu în funcție de treptele de încărcare cu 

Dobutamină prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI semnificative 

 

Analiza comparativă a SL mediu în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină și de 

severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SL mediu la recuperare în cazul pacienților cu 

stenoză >70% este semnificativ mai mică decât cea a pacienților cu stenoză <70% în medie cu 

aproximativ 2,5% .Diferența este semnificativă statistic pentru p=0,033. 
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Tabel 19.Mediile marginale ale valorilor SL mediu pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI 

Trepte încărcare 

Dobutamină Media(%)±Std. Error 

95% Confidence Interval 

Limita superioară (%) Limita inferioară(%) 

stenoza <70% Repaus -17,94±0,637 -19,224 -16,653 

20mcg/Kg/min -19,34±0,800 -20,958 -17,727 

40mcg/Kg/min -15,65±0,814 -17,298 -14,011 

Recuperare  -16,45±0,679 -17,825 -15,082 

stenoza >70% Repaus -16,27±0,827 -17,941 -14,601 

20mcg/Kg/min -16,85±1,039 -18,953 -14,756 

40mcg/Kg/min -13,41±1,057 -15,543 -11,274 

Recuperare  -13,99±0,882 -15,771 -12,208 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

 

SL apical  

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SL apical este semnificativă statistic pentru F=5,05; df=3 (condiția de 

sfericitate conform testului Mauchly a fost asumată pentru p=0,40) și p=0,0001. Un procent de 

11,1% din variația valorilor SL apical între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca 

efect al acestora, η2-parțial=0,11, însă efectul combinat al celor doi factori, trepte de încărcare cu 

Dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație 

curbilinie semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de stres și 

deformarea miocardică longitudinală măsurată prin SL apical pentru F=6,80; df=1 și p=0,013. 

Acest tip de relație explică în proporție de 14,2% variația datelor (η2-parțial=0,142), și indică o 

capacitate reală a SL apical de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare afectează 

nivelul de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-hoc de comparații 

multiple cu corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SL apical la doza 

20mcg/Kg/min (-27,16%) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 40mcg/Kg/min 

(-23,92%±1,39) și recuperare (-22,77%±1,06), diferențe semnificative pentru p=0,049, respectiv 

p=0,017). Valoarea medie la recuperare este aproximativ egală cu cea de la repaus (-

23,28%±1,02), diferența nu este semnificativă statistic pentru p=0,99. 
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Grafic 20. A.Variația valorilor SL apical în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină. (1- repaus; 2 - 

20mcg/kg/min; 3 - 40mck/kg/min; 4- recuperare) B. Distribuția valorilor SL apical în funcție de treptele de încărcarecu 

Dobutamină prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI semnificative 

 

Analiza comparativă a parametrilor estimați în funcție de treptele de încărcare cu 

Dobutamină și de severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SL apical la recuperare în cazul 

pacienților cu stenoză >70% este semnificativ mai mică decât cea a pacienților cu stenoză <70% 

în medie cu aproximativ 5% .Diferența este semnificativă statistic pentru p=0,007. 

 

 

 

Tabel 20. Mediile marginale ale valorilor SL mediu pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI 

Trepte încărcare 

Dobutamină MediaStd.(%) ±Error 

95% Confidence Interval 

Limita superioară(%) Limita inferioară(%) 

stenoza <70% Repaus -25,23±1,241 -27,735 -22,722 

20mcg/Kg/min -29,59±1,413 -32,445 -26,736 

40mcg/Kg/min -26,99±1,697 -30,421 -23,567 

Recuperare  -25,43±1,293 -28,040 -22,817 

stenoza >70% Repaus -21,33±1,612 -24,590 -18,077 

20mcg/Kg/min -24,73±1,836 -28,437 -21,021 

40mcg/Kg/min -20,85±2,204 -25,302 -16,398 

Recuperare  -20,10±1,680 -23,497 -16,712 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

 

SLP-A 

Relația dintre treptele de încărcare cu Dobutamină și nivelul deformării miocardice 

longitudinale măsurat prin SLP A este semnificativă statistic pentru F=7,05; df=3 (condiția de 

sfericitate conform testului Mauchly a fost asumată pentru p=0,13) și p=0,0001. Un procent de 
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15% din variația valorilor SLP-A între cei 4 timpi ai probei de stres poate fi considerată ca efect 

al acestora, η2-parțial=0,15, însă efectul combinat al celor doi factori, trepte de încărcare cu 

dobutamină și severitatea BCI, nu este semnificativ statistic. 

Analiza direcțională bazată pe analiza contrastelor polinomiale a evidențiat o relație liniară 

semnificativă statistic între treptele de încărcare cu Dobutamină la proba de stres și deformarea 

miocardică longitudinală măsurată prin SLP- A pentru F=11,03; df=1 și p=0,02. Acest tip de 

relație explică în proporție de 21,2% variația datelor (η2-parțial=0,212), și indică o capacitate 

reală a parametrului de a identifica modul în care diferitele trepte de încărcare afectează nivelul 

de deformare. Pe baza valorilor medii estimate și a analizei post-hoc de comparații multiple cu 

corecția Bonferroni s-a observat că valoarea medie a SLP-A la doza 20mcg/Kg/min 

(-20,63%±1,01) este semnificativ mai mare decât valorile medii la 40mcg/Kg/min 

(-16,25%±1,05) și recuperare (-16,59%±0,87), diferențe semnificative pentru p=0,002, respectiv 

p=0,008. Valoarea medie la 40mcg/Kg/min și recuperare este aproximativ egală cu cea de la 

repaus (-18,06%-±0,78), diferența nu este semnificativă statistic pentru p=0,50. 

 

 
A 
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Grafic 20. A.Variația valorilor SLP-A în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină.(1- repaus; 2 - 20mcg/kg/min; 

3 - 40mck/kg/min; 4- recuperare) B. Distribuția valorilor SLP-A în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină 

prezentate diferențiat pe baza prezenței sau absenței BCI semnificative.  

 

Analiza comparativă a valorilor SLP-A în funcție de treptele de încărcare cu Dobutamină 

și de severitatea BCI a arătat că valoarea medie a SLP-A la recuperare în cazul pacienților cu 

stenoză >70% este semnificativ mai mică decât cea a pacienților cu stenoză <70% în medie cu 

aproximativ 3,5% . Diferența este semnificativă statistic pentru p=0,012. Se observă creșterea 

gradată a acestei diferențe de la 1,86% la repaus, 3,84% la încărcarea cu 20mcg/Kg/min și 4,5% 

la recuperare. 
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Tabel 20. Mediile marginale ale valorilor SLP-A pe baza interacțiunii factorilor 

Severitatea BCI 

Trepte încărcare 

Dobutamină Media(%)±Std. Error  

95% Confidence Interval 

Limita superioară (%) Limita inferioară (%) 

stenoza <70% Repaus -18,99±0,957 -20,920 -17,055 

20mcg/Kg/min -22,54±1,235 -25,036 -20,050 

40mcg/Kg/min -18,20±1,286 -20,800 -15,607 

Recuperare  -18,84±1,063 -20,987 -16,692 

stenoza >70% Repaus -17,13±1,243 -19,635 -14,615 

20mcg/Kg/min -18,71±1,604 -21,947 -15,470 

40mcg/Kg/min -14,29±1,670 -17,665 -10,919 

Recuperare  -14,33±1,381 -17,123 -11,543 

 

Tabelul prezintă valoarea medie±abaterea std. și intervalul de încredere al mediei C.I. 95%. 

 

Mențiune! Analiza comparativă a celor două sub-grupuri (DTA-stres-poz și DTA-stres-neg) din 

punct de vedere al parametrilor de deformare miocardică longitudinală a arătat lipsa unei 

diferențe semnificative statistic între mediile parametrilor de deformare. 

 

 

7.6  Identificarea unor valori cut-off ale parametrilor de deformare 

miocardică longitudinală pentru diagnosticul BCI semnificative 

Analiza s-a făcut pe un eșantion cuprinzând toți pacientii care au fost explorați prin 

coronarografie (187 pacienți) respectiv grupurile DTA-coro (117 pacienți) și DTA-stres-poz (70 

pacienți). În urma anlizei ROC și prin excluderea parametrilor pentru care AUC (aria de sub 

curba ROC) ≤0,65 și cu dezechilibru mare între valoare sensibilității (Sb) și cea a specificității 

(Sp) au fost evidențiate următoarele: 

 

Tabel 21. Valorile cut-off ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală  

Parametru de 

deformare AUC (C.I.95%) p 

Valoare 

cut-off Sb (C.I.95%) Sp (C.I.95%) 

SL A4C 0,803 (0,733-0,861) 0,0001 -18% 68,8 (57-79) 76,5 (66-85) 

SLG18 0,79 (0,72-0,85) 0,0001 -18,5% 78,5 (68-86) 65(55-75) 

SL mediu 0,72 (0,53-0,81) 0,0011 -17,5% 67 (56-77) 65 (55-78) 

SL apical 0,71 (0,63-0,77) 0,0001 -21% 72 (61-82) 62 (51-72) 

SL antero-septal 0,67 (0,60-0,74) 0,0001 -19,5% 67 (56-77) 62 (51-72) 
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AUC – aria de sub curba, Sb – sensibilitatea, Sp – specificitate, C.I. 95% - intervalul de încredere 95%, p – nivelul semnificației 

statistice 

 

Se observă că valorile parametrilor analizați au putere discriminatorie acceptabilă, modelul 

de diagnostic bazat pe utilizarea valorilor cut-off este corect, AUC=0,6-0,7. Putere 

discriminatorie mai mare o au parametrii SL A4C, SLG18, SL mediu și SL perete lateral, 

AUC=0,7-0,8. 

Au fost excluși parametrii de deformare pentru care AUC nu a fost semnificativ statistic 

diferită de distribuția aleatorie. 

Din rezultatele obținute observăm că au sensibilitate bună (>0,7) doar SLG18 (79%), SL 

apical (72%), dar prezintă specificități reduse (aproximativ 65%). 

Un echilibru între sensibilitate și specificitate s-a observat pentru SL perete lateral și SL 

perete antero-septal pentru care atât sensibilitatea, cât și specificitatea au valori aceptabile 

(60-70%). 

Au fost utilizați în modelele de predicție doar SLG18 (cut-off=-19%) și SL apical (cut-

off=-21%), acești parametri prezentând sensibilități bune (>70%) și raport echilibrat 

sensibilitate-specificitate. 
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Grafic 23.Curbele ROC pentru diagnosticul BCI semnificative la pacienții cu DTA pe baza parametrilor de 

deformare miocardică longitudinală la prezentare. 

 

 

 

7.7  Identificarea unor valori cut-off ale parametrilor de deformare 

miocardică longitudinală la proba de stres cu Dobutamină pentru 

diagnosticul BCI semnificative 

S-au urmărit doar parametrii de deformare de la doza de 20mcg/kg/min Dobutamină: și la 

recuperare deoarece din analiza modului de deformare a SL în funcție de treptele de încărcare la 

proba de stres diferențiat de prezența/absența BCI semnificative s-au observat diferențe 

semnificative statistic a tendințelor valorilor de deformare între pacienții care prezintă BCI 

semnificativă versus cei care nu prezintă BCI semnificativă. Această diferență indică 

posibilitatea de a obține valori cut-off cu specificitate și sensibilitate bune. 

În urma analizei ROC și după excluderea parametrilor pentru care AUC≤0,65  (aria de sub 

curbă) și cu dezechilibru mare între valoarea sensibilității (Sb) și cea a specificității (Sp) au fost 

evidențiate următoarele rezultate: 

 

Tabel 21. Valorile cut-off ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală la proba de stress cu Dobutamină 

Parametru de 

deformare AUC (C.I.95%) p 

Valoare 

cut-off  (%) Sb (C.I.95%) Sp (C.I.95%) 

SLG18 

20mcg/Kg/min 

0,697 (0,511-0,807) 0,037 -20,5 81,7 (65-94) 61 (48-73) 

SL IVA recuperare 0,738 (0,58-0,86) 0,003 -21 88 (62-98) 59 (39-78)) 
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SL ACX recuperare 0,67 (0,55-0,78) 0,036 -18 81 (54-96) 54 (35-75) 

SL apical recuperare 0,685 (0,53-0,82 0,032 -25 88 (62-98) 59 (39-78) 

SL mediu recuperare 0,672 (0,53-0,81) 0,037 -16,5 88 (62-98) 52 (32-71) 
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Grafic 21. Curbele ROC pentru parametrii de deformare la proba de stres cu Dobutamină 

 

Se observă pentru SL A4C 20mcg/Kg/min, SLG18 20mcg/Kg/min, SL IVA recuperare, SL 

ACX recuperare, SL mediu recuperare și SL apical recuperare sensibilități cu valori ridicate, 

între 75 și 94%, dar specificități reduse, între 44 și 63%, ceea ce implică ponderi ridicate de 

cazuri fals pozitive și cazuri fals negative. 

Dintre parametrii de deformare măsurați la recuperare au fost utilizați în modelele de 

predicție doar SL IVA recuperare (cut-off de -21%) și SL apical recuperare (cut-off de -
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25%) deoarece au o sensibilitate mare, de 88% și o specificitate acceptabilă, de 59%, ceea ce 

asigură ponderi relativ mai scăzute de cazuri fals pozitive (38,5%) și fals negative (12,5%). 

 

Tabel 22. Procentul de rezultate fals pozitive și fals negative în diagnosticul BCI semnificative pentru parametrii de 

deformare miocardică longitudinală la proba de stres cu Dobutamină 

Parametru de deformare Pondere fals pozitiv (%) Pondere fals negativ (%) 

SLG18 20mcg/Kg/min 38,5 25 

SL A4C 20mcg/Kg/min 58 6,3 

SL IVA recuperare 38,5 12,5 

SL ACX recuperare 53,6 21,5 

SL apical recuperare 38,5 12,5 

SL mediu recuperare 
50 12,5 

 

 

 

7.8  Algoritmi de diagnostic ai BCI semnificative la pacienții cu DTA 

startificați la risc scăzut la evaluarea inițială de la prezentare 

7.8.1  Algoritm de diagnostic al BCI semnificative în funcție de factorii de risc și caracterul 

durerii toracice 

Pentru construirea unui model de predicție a BCI semnificative în cazul pacienților cu 

DTA stratificați la risc scăzut la evaluarea inițială de la prezentare, au fost introduși în ecuația de 

regresie logistică binomială factorii de risc pentru BCI ca factori de predicție: 

Analiza ROC pentru a determina o valoare cut-off a vârstei ca factor de risc a indicat ca 

valorile mai mari de 57 de ani sunt asociate în mai mare măsură cu BCI semnificativă decât cele 

sub această valoare. 

 

Factor de risc AUC (C.I.95%) p 

Valoare 

cut-off Sb (C.I.95%) Sp (C.I.95%) 

Vârsta  0,641 (0,57-0,71) 0,0009 >57 76,8 (66-85) 54,4 (44-65) 
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S-a analizat intensitatea relației de asociere dintre prezența factorilor de risc și severitatea 

BCI. S-a folosit testul de asociere Chi square pentru fiecare factor de risc în parte. Din tabelul de 

incidență rezultat s-au calculat sensibilitatea, specificitatea, raportul de șanse pentru rezultatul 

pozitiv/negative (OR+/OR-) în predicția BCI semnificative în funcție de prezența factorului de 

risc. 

 

 

 

Tabel 24.Incidența BCI semnificativă în funcție de factorii de risc  

Factor de risc Sb (%) Sp (%) OR+ (%) OR- (%) Prevalența Chi-square p 

Vârsta >57 de ani 76,8 54,4 1,68 0,43 63,21 14,7 0,001 

Tabagism  65,8 78,9 3,12 0,43 68,97 35,64 0,001 

Sex masculin 64,6 55,8 1,47 0,63 73 7,18 0,006 

Diabet zaharat 73,4 74,7 2,86 0,36 59,77 40,14 0,001 

Dislipidemie 81,0 23,2 1,05 0,82 49,43 0,45 0,32 

Hipertensiune 

arterială 

77,2 62,1 2,03 0,37 74,14 27,03 0,001 

Durere tipică 84,8 51,6 1,75 0,31 66,67 25,1 0,001 

Obezitate 25,6 76,8 1,1 0,97 53,44 0,14 0,42 

Istoric familial de 

BCV 

15,1 88,1 1,27 0,94 54,03 0,063 0,49 

Sb-Sensibilitatea; Sp-Specifictiatea; OR+-raportul de șanse test pozitiv; OR- -raportul de șanse test negative. 
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Se observă că dintre factorii de risc analizați: sexul masculin, vârsta >57 de ani, 

tabagismul, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și durerea tipică prezintă capacitate de 

predicție a BCI semnificative cu o sensibilitate cuprinsă între 64,6 și 84,8%. 

Factorii de risc pentru care testul Chi square a fost semnificativ statistic în eșantionul 

studiat au fost introduși într-un model de regresie logistică binomială pentru a determina 

posibilitatea de construi un algoritm de diagnostic  

 

Tabel 25.Participarea factorilor de risc la predicția BCI semnificativă în ecuația de regresie logistică. 

 B Eroarea std. p Odds Ratio Interval de încredere 95% 

Sex masculin 1,274 0,486 0,009 3,57 1,38-9,28 

Tabagism 1,658 0,502 0,001 5,25 1,96-14,03 

DZ 1,370 0,460 0,003 3,93 1,6-9,7 

HTA 1,788 0,500 0,000 5,98 2,24-15,92 

Durere 1,170 0,493 0,018 3,22 1,23-8,48 

Vârsta >57 1,641 0,504 0,001 5,16 1,92-13,87 

Constant -5,06     

 

Se observă că factorii cu cea mai puternică diferențiere sunt: tabagismul (5,25), diabetul 

zaharat (3,93), hipertensiunea arterială (5,98) vârsta peste 57 de ani (5,16).  

Conform testului Hosmer & Lemeshow datele prezise pe baza modelului alcătuit din 

însumarea prezenței/absenței factorilor de risc (tabagism, diabet zaharat, hipertensiune arterială, 

și vârstă peste 57 de ani) se potrivesc semnificativ statistic cu datele obținute în urma investigării 

coronarografice pentru Chi-square=10,89; df=9 și p=0,28 >0,05. 

În urma determinării pseudo coeficienților de determinare (R2) Cocs&Snell (0,45) și 

Nagelkerke (0,60) putem spune că modelul explică într-o proporție cuprinsă între 45% și 60% 

prezența/absența BCI semnificativă. 

 

Tabel 26.Acuratețea algoritmului diagnostic al BCI semnificative creat pe baza factorilor de risc  

 Rezultate predicție algoritm 

BCI Procent potrivire (%) 

stenoza <70% stenoza >70% 

BCI la 

coronarografie 

stenoza <70% 83 12 Sp=87,4 

stenoza >70% 19 60 Sb=75,9 

Acuratețe model de predicție (%) 82,2 
Tabel de asociere al rezultatelor obținute (prin aplicarea algoritmului diagnostic creat pe baza factorilor de risc) cu severitatea 

BCI la coronarografie 
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Se observă o acuratețe predictivă bună a algoritmului, de 82,2%, însă un rezultat fals 

negativ are o probabilitate de 18,3%.  

În urma confirmării algoritmului de predicție propus s-a calculat un scor de DTA pe baza 

prezenței/absenței factorilor de risc. Valoarea scorului poate varia între 0 – absența tuturor 

factorilor de risc și 6 – prezența tuturor factorilor de risc. Considerăm că valorile reduse se vor 

asocia semnificativ cu absența BCI semnificativă, în timp ce valorile ridicate se vor asocia cu 

prezența BCI semnificativă. 

 

Tabel 26.Asocierea scor DTA – prezență/absență BCI semnificativă. 

Scor de DTA 

Severitate BCI 

Frecvență scor stenoza <70% stenoza >70% 

0 6 (100%) 0 6 (3,4%) 

1 17 (94,4%) 1 (5,6%) 18 (10,3%) 

2 33 (86,8%) 5 (13,23%) 38 (21,8%) 

3 27 (67,5%) 13 (32,5%) 40 (23,0%) 

4 11 (40,7%) 16 (59,3%) 27 (15,5%) 

5 1 (3,3%) 29 (96,7%) 30 (17,2%) 

6 0 15 (100%) 15 (8,6%) 

Total pacienți 95 79 174 

Se observă o asociere puternică a scorului DTA scazut (< 3) cu absența BCI semnificativă 

și a scorului DTA crescut (>4) cu prezența BCI semnificativă, asociere semnificativă statistic 

pentru Chi-square=87,08; df=6 și p=0,001. 

În funcție de valoarea scorului de DTA am alcătuit trei clase de risc: clasa de risc scăzut ce 

include pacienții cu scor de DTA cu valori 0,1,2; clasa de risc moderat ce include pacienții cu  

scor 3 și 4 (care au o putere mult mai redusă de a diferenția prezența/absența BCI semnificative) 

și clasa de risc crescut, ce cuprinde pacienții cu scor DTA de 5 și 6. 

Tabel 27. Incidența factorilor de risc în cadrul claselor de risc obținute 

Factor de risc 

Clasa de risc 

Risc scăzut Risc intermediar Risc crescut 

Tabagism 8% 39% 91% 

Diabet zaharat 11% 50% 93% 

Hipertensiune arterială 25% 58% 91% 

Varsta peste 57 de ani 39% 64% 84% 

S-a obținut astfel următorul tabel de asociere între clasa de risc și prezența/absența BCI 

semnificative 
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Tabel 26.Asociere scor de risc – prezența/absență BCI semnificativă 

Stratificare risc pe baza 

scor de DTA 

Severitate BCI 

Frecvența clasa de risc 

stenoza <70% stenoza >70% 

Risc scăzut 56 (90,3%) 6 (7,6%) 62 (35,6%) 

Risc intermediar 38 (56,7%) 29 (43,3%) 67 (38,5%) 

Risc crescut 1 (2,2%) 44 (97,8%) 45 (25,9%) 

Total pacienți 95 79 174 

 

Asocierea categoriilor create cu prezența/absența BCI semnificative este semnificativă 

statistic. 

Important! Aplicând algoritmul de calculul al scorului DTA pentru pacienții grupurilor 

DTA-coro și DTA-stres-poz se observă că separarea pacienților în cele două grupuri în ipoteza 

de lucru a fost corectă. 

 

Tabel 27. Stratificarea riscului pacienților în cele două grupuri pe baza scorului de DTA rezultat în urma aplicării  

modelului de predicție creat 

Stratificare risc pe baza scor 

DTA DTA-coro DTA-stres-poz Frecvență clasa de risc 

Risc scăzut 22 (20,6%) 40 (59,7%) 62 (35,6%) 

Risc intermediar 48 (44,9%) 19 (28,4%) 67 (38,5%) 

Risc crescut 37 (34,6%) 8 (11,9%) 45 (25,9%) 

Total pacienți 107 67 174 

 

Se observă că 79,5% dintre pacienții din grupul DTA-coro prezintă risc intermediar și risc 

crescut de BCI semnificativă, în timp ce 74,1% dintre pacienții din grupul DTA-stres-poz 

prezintă risc scăzut și risc intermediar. 

 

7.8.2  Algoritm de diagnostic al BCI semnificative pe baza scorului de DTA și valorile cut-

off ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală la evaluarea inițială 

Dintre parametrii de deformare miocardică longitudinală pentru ale căror valori cut-off s-

au obținut sensibilități bune, de minim 75% și valori  echilibrate ale sensibilității și specificității, 

au fost selectați SLG18 (Sb=78,5%) și SL apical (Sb=72%). 

Prezența SLG 18 în ecuația de regresie este reprezentată astfel: 

 

Tabel 27. Ecuația de regresie logistică pentru SLG 18  

 B Eroarea std.. p Odds Ratio Intervalul de încredere 95% 

Clase risc 2,24 0,42 0,0001 9,42 4,16-21,34 

SLG18 2,56 0,51 0,0001 12,92 4,73-35,32 

Constant -6,11     
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Conform testului Hosmer & Lemeshow datele prezise pe baza modelului alcătuit din 

însumarea scorului DTA și valoarea cut-off a SLG18 se potrivesc semnificativ statistic cu datele 

obținute în urma investigării coronarografice pentru Chi-square=1,12; df=4 și p=0,89 >0,05. 

În urma determinării pseudo coeficienților de determinare (R2) Cocs&Snell (0,53) și 

Nagelkerke (0,70) putem spune că algoritmul propus explică într-o proporție cuprinsă între 53% 

și 70% prezența/absența BCI semnificativă. 

 

Tabel 28. Acuratețea algoritmului diagnostic al BCI semnificative creat pe baza scorului de DTA și valoare cut-

off a SLG 18 

 

Rezultate predicție algoritm 

BCI 
Procent potrivire (%) 

stenoza <70% stenoza >70% 

BCI la 

coronarografie 

stenoza <70% 80 15 Sp = 84,2 

stenoza >70% 9 70 Sb = 88,6 

Acuratețe model de predicție (%) 86,2 
Tabel de asociere al predicției BCI semnificative prin aplicarea algoritmului bazat pe scor DTA și valoare cut-off SLG 18. 

 

Se observă că introducând SLG 18 în modelul de predicție inițial, are loc o îmbunătățire 

semnificativă a predicției BCI semnificative, acuratețea crescând de la 82,2% la 86,2%. Chiar 

dacă specificitatea a scăzut de la 87,4% la 84,2%, creșterea sensibilității de la 75,9% 88,6% 

determină reducerea probabilității de fals negativ de la 18% la 10%. 

În ceea ce privește utilizarea valorii cut-off a parametrului de deformare longitudinală SL 

apical în modelul de predicție, prin intoducerea SL apical în ecuația de regresie logistică, se obțin 

următoarele date: 

 

Tabel 29. Ecuația de regresie logistică pentru SL apical. 

 B Eroare std.. p Odds Ratio Intervalul de încredere 95% 

Clase risc 2,52 0,4 0,0001 12,45 5,72-27,15 

SL apical 1,24 0,44 0,0046 3,45 1,46-8,11 

Constant -5,78     

 

Se observă că utilizarea SL apical prin valoarea sa cut-off produce o diferențiere mai 

redusă decât cea determinată de SLG18.  

 

Tabel 30. Acuratețea algoritmului diagnostic al BCI semnificative creat pe baza scorului de DTA și valoare cut-

off a SL apical 

 Rezultate predicție algoritm 

BCI Procent potrivire (%) 

stenoza <70% stenoza >70% 
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BCI la 

coronarografie 

stenoza <70% 78 17 Sp = 82,1 

stenoza >70% 14 65 Sb = 82,3 

Acuratețe model de predicție (%) 82,1 
Tabel de incidență rezultat prin aplicarea algoritmului de diagnostic bazat pe scor DTA și valoare cut-off a Sl apical 

 

Și în acest caz, testul Hosmer & Lemeshow arată că datele prezise pe baza algoritmului  

astfel construit se potrivesc semnificativ statistic cu datele observate pentru Chi-square=2,04; 

df=4 și p=0,73>0,05.Pseudo coeficienții de determinare (R2) Cocs&Snell (0,53) și Nagelkerke 

(0,70) arată că modelul explică într-o proporție cuprinsă între 46% și 61,4% prezența/absența 

BCI semnificativă. 

 

 

7.8.3  Algoritm de diagnostic al BCI semnificative pe baza parametrilor de deformare 

miocardică longitudinală la proba de stres cu Dobutamină 

Introducând în algoritmul de diagnostic al BCI semnificativă parametrii de deformare 

miocardică longitudinală la stres ale câror valori cut-off identificate asigură o specificitate bună, 

am observat în urma analizei de regresie că scorul utilizat nu a adăugat nici un fel de informație 

introducând în ecuație doar valorile cut-off.ale parametrilor de deformare longitudinală (SL A4C 

și SLG18 la 20mcg/Kg/min). 

 

În tabelul 31 sunt prezentate sensibilitatea și specificitatea parametrilor standard de 

pozitivitate la proba de stres cu Dobutamină: durerea la stres, modificările ECG și anomaliile de 

cinetică segmentară induse de stres 

 

Tabel 31. Incidența BCI semnificative în funcție de parametrii standard de pozitivitate la proba de stres. 

Parametru Sb (%) Sp (%) OR+ (%) OR- (%) Acuratețe  Chi-square p 

Durere la proba de 

stress 

68,8 55,6 1,55 0,56 61,9 2,4 0,11 

Modificări ECG 43,8% 74,1% 1,7 0,76 64,3 1,46 0,19 

Anomalii de 

cinetică 

81,3 85,2 5,5 0,22 92,9 18,55 0,001 

 

Observăm că anomaliile de cinetică segmentară au capacitate crescută de a identifica 

prezența BCI semnificativă, având o sensibilitate de 81,3% și o specificitate de 85,2%, ceea ce 

asigură acestui factor predictor o acuratețe de 92,9%. 
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Prezența durerii la proba de stres prezintă o sensibilitate de 68,8%, iar modificările ECG o 

specificitate de 74,1%. Am analizat un model de predicție bazat pe combinarea celor doi factori, 

(durere și modificări ecg) dar testul Hosmer & Lemeshow a indicat diferență semnificativă între 

rezultatele predicției și datele de la coronarografie pentru Chi-square=10,09; df=2 și p=0,006. 

Introducând în algoritmul de diagnostic al BCI semnificative valorile cut-off ale 

parametrilor de deformare longitudinală care asigură o sensibilitate de bună, de 88% și anume 

SL IVA recuperare (>-21%) și SL apical recuperare (>-25%), s-au obținut următoarele date: 

 

Tabel 32. Ecuația de regresie logistică pentru SL IVA recuperare  

 

Parametru B Eroare 

std.. 

p 
Exp(B) 

SL IVA recuperare 2,64 0,86 0,0021 14 (2,6-75,4) 

Constant -2,2    

 

Se observă că cele mai puternice diferențieri sunt determinate de modificările ECG și de 

parametrul SL IVA la recuperare. 

Conform testului Hosmer & Lemeshow datele prezise pe baza modelului astfel construit se 

potrivesc semnificativ statistic cu datele observate pentru Chi-square=10,34; df=5 și p=0,07 

>0,05. 

În urma determinării pseudo coeficienților de determinare (R2) Cocs&Snell (0,287) și 

Nagelkerke (0,391) putem spune că modelul explică într-o proporție cuprinsă între 28,7% și 

39,1% prezența/absența BCI semnificativă. 

 

Tabel 33. Acuratețea algoritmului diagnostic al BCI semnificative creat pe baza parametrilor standard la stres 

(durere și modificări ECG) și valoare cut-off a SL IVA recuperare 

 

 

Rezultate predicție algoritm 

BCI 
Procent potrivire (%) 

stenoza <70% stenoza >70% 

BCI la 

coronarografie 

stenoza <70% 18 9 Sp = 66,7 

stenoza >70% 2 14 Sb = 87,5 

Acuratețe model de predicție (%) 74,4 
Tabel de asociere al rezultatelor obținute (prin aplicarea algoritmului diagnostic creat) cu severitatea BCI la coronarografie 

 

Se observă o acuratețe predictivă bună a modelului, de 74,4%, însă un rezultat fals negativ 

are o probabilitate de 10 %. 
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Introducerea valorii cut-off a SL apical la recuperare în ecuația de regresie logistică alături 

de durere și modificări ECG nu afectează semnificativ rezultatele predicției, deci poate fi exclusă 

din model. 

 

7.10 Variabilitaea interobservator a parametrilor de deformare miocardică 

longitudinală 

S-a aplicat algoritmul de diagnostic stabilit anterior pentru parametrii de deformare 

miocardică longitudinală pe măsurătorile ecografice efectuate de doi evaluatori (OR și CM) pe 

un eșantion format din 18 pacienți din grupul DTA-coro.  

Au fost comparate predicțiile făcute cu ajutorul algoritmului de diagnostic cu rezultatele 

analizei coronarografice și s-au notat concordanțele și discordanțele obținute pentru fiecare 

evaluator în parte. 

Pentru a compara cele două evaluări s-a utilizat testul McNemar, rezultând următorul tabel 

de asociere al rezultatelor (Tabelul 34)  

 

Tabel 34. Tabel asociere rezultate predicție evaluatori 

  Evaluator 2   

Evaluator 1 Discordanță Concordanță   

Discordanță 5 3 8 (44,4%) 

Concordanță 5 5 10 (55,6%) 

  10 
(55,6%) 

8 
(44,4%) 

18 

 

Diferența obținută este de 11,11% cu un interval de încredere între -22,68% și 36,87%. 

Diferența nu este semnificativă statistic pentru p=0,726>0,05. 
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Capitolul 8. Discuții 

 

 

Numeroși pacienți care se prezintă la camera de gardă pentru DTA suspectă de ischemie au 

enzime miocardice în limite normale și modificari electrice nespecifice. Dintre aceștia, mai puțin 

de jumătate sunt diagnosticați ulterior cu SCA [11] iar la aproximativ o treime dintre ei 

coronarografia este nenecesară [12]. Din acest motiv, internarea pacienților cu DTA non cardiacă 

duce la o creștere substanțială a resurselor financiare și materiale, lucru care care ar putea fi 

evitat prin optimizarea diferențierii pacienților cu DTA care necesită cu adevărat spitalizare și 

investigație invazivă. 

Diagnosticul cel mai dificil este în cazul pacienților cu DTA suspectă de ischemie la care 

electrocardiograma este nespecifică, enzimele miocardice sunt normale iar tulburările de cinetică 

segmentară lipsesc la evaluarea ecografică inițială, motiv pentru care acest grup de pacienți este 

considerat la risc scăzut  

Analiza parametrilor de deformare longitudinală prin 2D STE cu ajutorul tehnicii AFI de 

detecție semiautomată a marginii subendocardice ar putea fi o metodă utilă de screening la 

camera de gardă a pacienților cu DTA suspectă de ischemie la care electrocardiograma este non-

diagnostică, markerii de necroză sunt în limite normale iar anomaliile de cinetică segmentară 

lipsesc la ecografia bidimensională convențională. Această tehnică simplificată integrată în 

echipamentul ecografic presupune achiziția a doar trei ferestre apicale  (APLAX, A4C, A2C) cu 

un număr optim de frame pe secunde (între 60- 80 FPS) apoi operatorul plasează manual trei 

puncte în fiecare din cele trei ferestre apicale, softul detectând automat marginea endocardică și 

generând automat imaginea parametrică bull’s eye cu valorile segmentare, regionale și globale 

ale SL. Metoda este simplă, rapidă, și ușor de învățat de către medicii rezidenți.  

Un studiu recent publicat în 2015 a testat utilitatea acestei tenhnici în evaluarea pacienților 

cu DTA la camera de gardă, analizând performanța diagnostică a SL global și regional în 

comparație cu anomaliile de cinetică segmentară.122 Pacienții cu STEMI, BCI cunoscută si 

cardiomiopatii non-ischemice au fost excluși din studiu. Concluzia autorilor a fost că SL regional 

în comparație cu anomaliile de cinetică segmentară, are o sensibilitate mai mare (sensibilitate 

/specificitate de 92/77% vs 64/89%) cu o acuratețe diagnostică similară (82,6% vs 79,7%) pentru 

BCI.  Mai mult decât atât, la analiza multivariată incluzând probabilitatea pretest, FEVS, 

anomaliile de cinetică segmentară, enzimele cardiace, SLG și SL regional, doar sensibilitatea 

pretest și SL regional au fost predictori independenți pentru BCI. Spre deosebire de studiul lui 
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Lee și colab., studiul nostru a inclus doar pacienții considerați la risc scăzut, fără  anomalii de 

cinetică segmentară, cu enzime normale și fără modificări ECG de repaus. 

Dintre parametrii de deformare mioardică longitudinală utilizați pentru detecția subclinică 

a BCI, cel mai des studiat a fost strainul longitudinal global (SLG), dar datele din literatură sunt 

relativ puține. Studiile publicate până în prezent au inclus un număr relativ mic de pacienți iar 

criteriile de definire a BCI semnificativă au fost diferite. După unii autori BCI semnificativă a 

fost considerată stenoză ≥ 50%, după alții stenoză ≥ 70%. Din aceste motive, valorile cut-off 

pentru diagnosticul BCI semnificative au fost diferite. Într-un studiu efectuat pe 108 pacienți cu 

angină pectorală cronică stabilă, Choi și colab au demonstrat că o valoare cut-off de -17,9% a 

SLG s-a asociat cu afectarea coronariană multivasculară și cu prezența leziunilor de TC [14]. 

Nucifora și colab au arătat că o valoare cut-off de -17,4% a SLG are o sensibilitate și o 

specificitate de 83% respectiv 77% în identificarea BCI obstructive [15]. Alți autori au raportat o 

valoare cut-off de -14% pentru SL segmentar calculat pe cinci sau mai multe segmente pentru 

identificarea pacienților cu ocluzie coronariană acută, într-un studiu pe 112 pacienți cu 

NSTEMI.[16] 

În lucrarea de față am investigat utilitatea ecocardiografiei bidimensionale speckle-tracking 

prin analiza on-line a parametrilor de deformare miocardică longitudinală (folosind softul AFI) 

în evaluarea pacienților cu DTA suspectă de ischemie, considerați la risc scăzut dupa evaluarea 

inițială de la internare, pentru detecția BCI semnificative.  

În încercarea de a găsi noi algoritmi de diagnostic în cazul pacienților cu DTA suspectă de 

ischemie, am elaborat un scor de DTA, care coroborat cu valorile cut-off ale parametrilor de 

deformare miocardică evaluați în repaus sau la diferite trepte de stres cu Dobutamină să 

identifice pacienții cu BCI semnificativă care necesită internare și explorare coronariană 

invazivă.  

În studiul nostru, BCI semnificativă a fost definită prin stenoză>70% pe una sau mai multe 

aretere coronare, folosind ca metodă standard de referință angiografia coronariană. Din totalul de 

249 de subiecți incluși în studiu, 187 de pacienți au fost evaluați prin coronarografie.În funcție de 

scorul de DTA, pacienții au fost împărțiți în două grupuri. Grupul pacienților cu scor DTA≤5 

(N=132) a fost evaluat prin ecocardiografie de stres, cu analiza off-line a parametrilor de 

deformare miocardică longitudinală la fiecare treaptă de stres; grupul cu scor DTA>5 (N=117) 

au fost evaluați direct prin coronarografie. Toți pacienții au fost examinați prin 2D-STE la 

prezentare, cu analiza online a parametrilor de deformare miocardică longitudinală. Parametrii de 

deformare miocardică longitudinală au fost analizați și la pacienții care au fost evaluați prin 

probă de stres cu Dobutamină, măsurându-se off-line, la fiecare treaptă de stres și în perioada de 

recuperare. Pacienții cu test de stres pozitiv au fost evaluați ulterior prin coronarografie (70 
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pacienți). Testul a fost considerat pozitiv dacă cel puțin unul dintre parametrii standard de 

pozitivitate au fost prezenți: durere, modificări electrice sau anomalii de cinetică segmentară 

induse de stres. 

Parametrii de deformare miocardică longitudinală urmăriți au fost: SL segmentar, SL 

global pe 18 si 12 segmente ( SLG 18, SLG 12); SL regional (APLAX, A4C, A2C; bazal,  

mediu, apical); SL la nivelul pereților ventriculari (SLP-A, SLP-L, SLP-P, SLP-I, SLP-S, SLP-

AS.; SL teritorial (SL IVA, SL ACX, SL ACD); gradientul absolut și relativ al SL (LSD și LSR. 

Pentru exprimarea cu ușurință a rezultatelor obținute în urma analizei statistice, grupul 

pacienților cu probabilitate intermediară pentru afectare coronariană și scor DTA crescut (>5) 

care au fost evaluați prin coronarografie, fără probă de stres în prealabil, a fost denumit grupul 

DTA-coro. Grupul pacienților cu probabilitate intermediară pentru afectare coronariană și scor 

DTA scăzut (≤5) care au fost evaluați prin probă de stres farmacologic a fost denumit grupul 

DTA-stres. Grupul DTA-stres a fost împărțit în două subgrupuri în funcție de rezultatul testului 

de stres: cei cu test pozitiv (DTA-stres-poz) au fost evaluați prin coronarografie; cei cu rezultat 

negativ (DTA-stres-neg) au fost externați și urmăriți conform protocolului de studiu.  

 

 

8.1 Aspecte rezultate din evaluarea caracteristicilor clinice și a factorilor de 

risc ai pacienților cu DTA considerați la risc scăzut la evaluarea inițială  

Pacienții din grupul DTA-coro au avut media de vârstă mai mare (61,44±12,07 ani) decât 

cea a pacienților din grupul DTA-stres (57,50±10,96 ani), diferență semnificativă statistic pentru 

t=2,702; df=247 și p=0,007<0,05. Vârsta pacienților din grupul DTA-coro este în medie mai 

mare cu 4,46 ani, diferență ce poate varia cu o încredere de 95% între 1,07 și 6,82 ani. Această 

observație coincide cu datele din literatură conform cărora BCI are o prevalență mai mare la 

pacienții vârstnici. Cele două distribuții ale vârstei sunt aproximativ simetrice în cele două 

grupuri. 

În ceea ce privește prezența BCI în funcție de sex, grupul DTA-coro prezintă o proporție 

mai mare a pacienților de sex masculin (55,6%) față de proporția celor de sex feminin, procentul 

mai mare de femei reprezentând tendința grupului DTA-stres într-o proporție de 53%. Diferența 

dintre cele două distribuții nu este semnificativă statistic pentru 2=1,83; df=1 și p=0,204>0,05. 

Este binecunoscut faptul că BCI este mai frecventă la pacienții de sex masculin, aceștia având 

mai frecvent angină tipică față de femei, care au mai frecvent simptome atipice. Trebuie 

menționat însă faptul că, din datele din literatură, atunci când BCI este prezentă la femei, 
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afectarea coronariană este mai severă și mortalitatea mai mare, deși vârsta de apariție este mai 

ridicată. Din punct de vedere al distribuției factorilor de risc în cele două grupuri, pacienții din 

grupul DTA coro sunt mai frecvent fumători, diabetici, hipertensivi și dislipidemici, diferențe 

semnficative statistic, fapt ce coincide cu datele din literatură. Nu s-a observat o diferență 

statistică între cele două grupuri în ceea ce privește obezitatea, lucru care ar putea fi explicat prin 

selecția pacienților la includere în funcție de fereastra acustică, pacienții obezi având mai 

frecvent o ferestră ecografică suboptimală care nu ar fi permis analiza deformării miocardice 

longitudinale prin speckle-tracking. . 

În ceea ce privește caracteristicile clinice ale pacienților din grupul DTA-stres, remarcăm distribuții în 

proporții relativ egale ale vârstei și sexului, diferența nefiind semnificativă statistic în subgrupul 

pacienților cu test de stres pozitiv și subgrupul celor cu test negativ.Pacienții din subgrupul 

DTA-stres-poz prezintă însă într-o mai mare măsură diabet zaharat, hipertensiune arterială, 

dislipidemie și obezitate. 

. 

 

8.2 Aspecte privind incidența BCI semnificative la pacienții cu DTA 

considerați la risc scăzut la evaluarea inițială 

În urma analizei statistice efectuate pe eșantionul de pacienți care au fost examinați prin 

coronarografie, a rezultat că pacienții din grupul DTA-coro prezintă leziuni coronariene 

semnificative (stenoză 70%) într-o proporție mai mare (47%) decât cei din grupul DTA-stres-

poz (32,9%). Diferența este semnificativă statistic pentru 2=4,38; df=1; p=0,0450,05. Decizia 

de coronarografie în cazul pacienților din grupul DTA-stres-poz s-a bazat pe prezența a cel puțin 

unuia dintre criteriile standard de pozitivitate și anume: dezvoltarea simptomelor tipice, apariția 

modificărilor ECG și anomalii de cinetică segmentare nou apărute. Atunci când unicul criteriu de 

pozitivitate a fost durerea, sensibilitatea a fost de 68,8% iar specificitatea de 55,6%, acest lucru 

putând explica numărul relativ crescut al rezultatelor fals pozitive. Modificările ECG au avut o 

specificitate de 74,1% iar anomaliile de cinetică segmentară o sensibilitate și o specificitate de 

81,3% respectiv 85,2%. Gaibazzi și colab. au raportat o sensibiltate/specificitate de 66/94% 

pentru anomaliile de cinetică segmentară induse de stres într-un studiu recent care a inclus 82 

pacienți, dar autorii au definit BCI semnificativă în prezența stenozei >50% [17] 

În studiul nostru, ponderea leziunilor cu stenozei 70% este aproximativ egală între 

grupuri, în timp ce pacienții cu leziuni nesemnificative hemodinamic (stenoză <50%) au o 

pondere de 37,6% în grupul DTA-coro și 54,3% în grupul DTA-stres-poz. Relația este 

semnificativă statistic pentru 2 =4,842; df=1; p=0,028<0,05 
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Artera cel mai frecvent afectată a fost IVA, care se regăsește într-o proporție mai mare în 

cazul pacienților DTA-coro (33,3%) față de cei DTA-stres-poz (22,9%), dar diferența nu este 

semnificativă statistic. S-au obținut ponderi aproximativ egale în cele două grupuri în ceea ce 

privește prezența leziunilor critice >70% ACD și ACX. Niciun pacient din cele două grupuri nu 

a prezentat leziuni critice >70% de TC .Stenoză necritică de TC 70% este prezentă în proporție 

de 5,1% în grupul DTA-coro. 

În ceea ce privește numarul de vase afectate semnificativ, afectarea uni-coronariană este 

prezentă în proporții aproximativ egale la pacienții din cele două grupuri. Afectarea bi și tri-

coronariană este semnificativ mai frecventă în grupul DTA-coro unde prezintă o pondere de 

41,9%, față de 34,8% în grupul DTA-stres-poz. Diferența este semnificativă statistic pentru 

2=27,63; df=3; p=0,001. 

 

 

8.3 Aspecte privind analiza comparativă a parametrilor de deformare 

miocardică longitudinală în funcție de prezența sau absența BCI semnificative 

În lotul nostru, parametrii de deformare miocardică longitudinală a căror valoare medie a 

fost diferențiată semnificativ de prezența BCI semnificative (>70%) au fost :SL A4C, SLG 18, 

SL IVA, SL ACX, SL mediu, SL apical, SL P-L. Dintre aceștia, SL A4C și SLG18 au fost 

afectați în mai mare măsură de prezența BCI semnificative față de ceilalți parametri .(2=0,114 

pentru SL A4C și 2=0,115 pentru SLG18). Puterea observată a avut valori mari (99,5% pentru 

SL A4C și 99,8% pentru SLG18) fapt ce indică o capacitate reală a acestor parametri de 

identifica diferența de deformare miocardică longitudinală determinată de prezența BCI 

semnificative. Cu toate acestea, diferența medie dată de separarea subiecților funcție de 

prezența/absența BCI semnificative nu a avut valori suficient de mari care să permită 

diagnosticul BCI semnificative (2,09% penttru SL A4C și 2,38% pentru SLG18). Mai mult decât 

atât, chiar dacă între valorile medii pentru parametrii descriși a existat o diferență semnificativă 

statistic, de ex SL A4C -18,95±3,56% la cei cu BCI nesemnificativă vs -16,24±4,00% la cei cu 

BCI semnificativă; iar pentru SLG18 -19,08±2,92% la cei cu BCI nesemnificativă vs -

16,70±3,45% la cei cu BCI semnificativă, intervalele de variație a valorilor deformărilor s-au 

suprapus în mare măsură. Chiar dacă pacienții cu BCI semnificativă au avut valori mai reduse 

ale deformării, aceste valori reprezintă un procent foarte redus din variația tuturor valorilor 

obținute, procent redus indicat și de coeficientul η2-parțial a cărui valoare nu depășește 0,136 

(13,6%). În consecință, valorile obținute prin diferențierea în funcție de prezența/absența BCI 
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semnificative nu au putere predictivă mare pentru diagnosticul BCI semnificativă atunci când 

sunt utilizați individual. 

Folosind criterii de diferențiere mai specifice date de clasificarea stenozelor coronariene în 

trei categorii de severitate (<50%, 50-70% și 70%), s-a constatat că parametrii de deformare 

longitudinală a căror variație semnificativă s-a corelat cu severitatea leziunilor coronariene au 

fost: SL A4C, SLG 18 și SL ACX, SL mediu și SLP-L. Dintre aceștia, cel mai puternic afectați 

de severitatea leziunilor coronariene au fost SL A4C, SLG 18 și SLP-L. Nici în acest caz, 

diferența medie dată de separarea subiecților funcție de severitatea leziunilor coronariene nu a 

avut valori suficient de mari care să permită diagnosticul BCI semnificative deși puterea 

observată (99,5% pentru SL A4C, 99,8% pentru SLG18 și 99,8% pentru SLP-L) a indicat 

capacitatea acestora de a fi afectați diferențiat în funcție de severitatea leziunilor coronariene. S-a 

observat însă o creștere a proporției variației determinată de severitatea leziunilor coronariene 

față de cea determinată doar de prezența/absența BCI semnificative.(η2 13,6% față de 11,% 

pentru SL A4C și η2 13% față de 11,4% pentru SLG). Și în acest caz, intervalele de variație s-au 

suprapus în mare masură chiar dacă între valorile medii a existat o diferență semnificativă 

statistic. Chiar dacă pacienții cu BCI semnificativă au prezentat valori reduse ale parametrilor de 

deformare, de ex. SLG18 -19,44%±2,98 la cei cu stenoze <50% vs -16,70%±3,75 la cei cu 

stenoze >70%), aceste valori reprezintă un procent foarte redus din variația tuturor valorilor 

obținute, procent redus indicat și de coeficientul η2-parțial a cărui valoare nu depașește 0,136 

(13,6%). 

Se poate afirma însă că există o tendință a parametrilor de deformare miocardică analizați 

de a avea valori reduse atunci când BCI semnificativă este prezentă. Acest lucru a fost arătat în 

mai multe publicații.Tsai și colab au raportat valori semnificativ scăzute ale SLG 18 la pacienții 

cu BCI semnificativă [18]. Biering-Sorensen și colab au demonstrat că SLG 18 a fost redus 

semnificativ la pacienții cu BCI în comparație cu cei fără BCI, într-un studiu care a inclus 296 de 

pacienți cu angină pectorală cronică stabilă [19]. În acest studiu, deși SLG a fost redus 

semnificativ statistic la cei cu BCI față de cei fără BCI, valorile SLG au fost de -17.1% vs. -

18.8%, p<0.001 Nu este precizat însă în acest studiu marimea efectului dată de coeficientul η2-

parțial și nici puterea observată. O altă exlicație ar putea fi numărul mai mare de pacienți incluși. 

Atunci când au fost analizați parametrii de deformare miocardică longitudinală în funcție 

de numărul vaselor afectate, parametrii a căror variație a fost semnificativă din punct de vedere 

statistic au fost: SLG 12, SL bazal și SLP-I. Nici în acest caz diferența medie dată de separarea 

pacienților în funcție de numărul vaselor afectate nu a avut valori suficient de mari care să 

permită diagnosticul de BCI semnificativă (1,89% pentru SLG 12, 2,07% pentru SL bazal, 

2,19% pentru SLP-I). Remarcăm faptul că folosind încă un criteriu de diferențiere și mai 
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puternică a severității BCI semnificative, în mod paradoxal, nu s-a obținut o diferențiere 

semnificativă statistică a valorilor deformării miocardice longitudinale. Choi și colab. au publicat 

un studiu care a inclus pacienți cu angină stabilă și instabilă fără anomalii de cinetică segmentară 

și cu FEVS normală [20]. Autorii au arătat că deformarea miocardică longitudinală este afectată 

în special în segmentele medii și bazale la pacienții cu BCI severă (leziuni semnificative de TC 

și afectare tricoronariană), rezultate care se regăsesc parțial și în cerecetarea noastră. Diferit față 

de studiul lui Choi este numărul foarte redus de pacienți cu leziuni tricoronariene >70% din 

eșantionul nostru (3 pacienți), dar cercetarea noastră s-a adresat pacienților cu DTA la risc scăzut 

după evaluarea inițială, în timp ce Choi și colab. inclus pacienți cu angină stabilă dar și instabilă. 

Aceeași autori au raportat o acuratețe mai mare a SL mediu și SL bazal în diagnosticul 

pacienților cu BCI și risc crescut în comparație cu SL apical. Și în cercetarea noastră se constată 

o tendință a SL bazal și SLG12 de a avea valori mai reduse atunci când afectarea coronariană 

este bi sau trivasculară. 

La analiza comparativă a parametrilor de deformare miocardică longitudinală între cele 

două grupuri DTA-stres și DTA-coro, parametrii deformării miocardice longitudinale ale căror 

valori medii au fost afectate semnificativ de prezența/absența BCI semnificative au fost SL A4C, 

SLG 18, SL-IVA, SL apical și SLP-L. În urma analizei statistice a rezultat faptul că valorile 

medii ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală pentru pacienții din grupul DTA-

coro (de ex 16,73%±3,53 pentru SL A4C -17,14%±3,10 pentru SLG 18), corespund valorilor 

medii obținute în cazul pacienților cu BCI semnificativă (de ex pentru-16,24%±4,0  SL A4C și -

16,70%±3,45 pentru SLG 18), fapt ce susține decizia de explorare invazivă a acestui grup de 

pacienți fără testare prin ecocardiografie de stres în prealabil. În plus, valorile medii obținute în 

urma acestei analize vin în sprijinul ideii de separare a pacienților pe grupuri în funcție de scorul 

de DTA creat în ipoteza de lucru. Cu toate acestea, valoarea destul de redusă a coeficientului 2 

(<0,4) explică numărul relativ crescut de rezultate fals pozitive în grupul DTA-coro (37% 

pacienți cu stenoză <50%).  

S-au identificat valori cut-off ale parametrilor de deformare miocardică longitudinală pe 

baza evaluării ecocardiografice inițiale de la prezentare. Putere discriminatorie mai mare o au 

SL A4C (-18%), SLG 18 (-18,5%), SL mediu (-17,5%), SL apical (-21%) având AUC 

cuprinsă între 0,7 și 0,8. Sensibilitate bună (> 70%) au doar SLG 18 (79%) și SL apical (72%) 

dar au specificități reduse (aproximativ 65%). Echilibru între specificitate și sensibilitate, cu 

valori acceptabile ale acestora (60 – 70%) s-a obținut în cazul SL perete lateral și SL perete 

anteroseptal.  

În algoritmul de diagnostic al BCI semnificativă la pacienții cu DTA și risc scăzut la 

evalurea inițială de la prezentare, au fost introduși în ecuația de regresie binomială doar SLG18 
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(cut-off=-18,5%) și SL apical (cut-off=-21%), acești parametri prezentând sensibilități bune 

(>70%) și raport echilibrat sensibilitate-specificitate. 

 

8.4 Aspecte privind analiza parametrilor de deformare miocardică 

longitudinală la proba de stres cu Dobutamină  

Ideea de a folosi analiza parametrilor de deformare miocardică longitudinală la 

ecocardiografia de stres pentru diagnosticul BCI semnificative, a pornit de la faptul că 

interpretarea modificărilor de cinetică segmentară nou apărute la proba de stres implică un înalt 

grad de subiectivism și necesită o expertiză specifică pentru o analiză adecvată. Aceste limitări ar 

putea fi depășite printr-o evaluare cantitativă a deformării miocardice în timpul probei de stres 

prin folosirea imagisticii de strain bidimensional, în literatură fiind descrise câteva cercetări pe 

acest subiect. dar datele furnizate sunt relativ puține iar numărul de pacienți incluși a fost relativ 

mic  

Un studiu efectuat pe 150 de pacienți a raportat o acuratețe diagnostică similară pentru 

detcția BCI semnificative a imagistigii de strain rate (prin tehnica 2S STE dar și Doppler tisular), 

în timpul probei de stres cu Dobutamină în comparație cu interpretarea vizuală de către un expert 

a modificărilor de cinetică segmentară induse de stres. În plus, măsurarea parametrilor de strain 

prin tehnica speckle-tracking în timpul probei de stres cu Dobutamină a avut o acuratețe similară 

cu tehnica Doppler tisular pentru detecția ischemiei miocardice în teritoriul anterior, dar nu și 

pentru teritoriul posterior, a fost concluzia autorilor [21].  

Acuratețea pentru diagnosticul BCI semnificativă a fost net superioară atunci când s-a 

folosit strainul longitudinal prin tehnica 2D STE în combinație cu estimarea vizuală a cineticii 

segmentare în timpul probei de stres cu Dobutamină, a fost concluzia unui studiu efectuat pe 102 

pacienți [22]. 

Cu toate aceastea, problemele tehnice legate de calitatea imaginii bidimensionale, numărul 

inadecvat de frame pe secundă, hipercontractilitatea VS și mișcarea excesivă a inelului mitral au 

fost un subiect de dezbatere atunci când se utilizeză tehnica 2D STE pentru estimarea 

parametrilor de deformare miocardică în special la doza maximă de Dobutamină [22], [23]. 

În cadrul studiului nostru, într-o primă etapă s-au analizat comparativ parametrii de 

deformare miocardică longitudinală între cele două grupuri de pacienți și anume grupul 

pacienților cu scor DTA scăzut, care au fost explorați inițial prin ecocardiografie de stres (DTA-

stres) și care a inclus 132 de pacienți și grupul pacienților cu scor DTA crescut care au fost 

investigați direct prin coronarografie (DTA-coro), care a cuprins 117 pacienți. Parametrii de 

deformare miocardică longitudinală ale căror valori medii au fost semnificativ mai mici în grupul 
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DTA-coro pentru p=0,001, au fost: SL A4C (-16,73%±3,53) SLG 18 (-17,14%±3,10), SL-IVA 

(-17,83%±3,45), SL apical (-19%±4,41) și SLP-L(-15,95%±5,25). De notat faptul că valorile 

medii ale parametrilor de deformare pentru pacienții din grupul DTA-coro corespund valorilor 

medii obținute în cazul pacienților cu BCI semnificativă, fapt ce susține decizia de explorare 

angiografică invazivă a acestui grup de pacienți fără ecocardiografie de stres în prealabil. În plus, 

valorile medii obținute în urma acestei analize vin în sprijinul ideii de separare a pacienților pe 

grupuri în funcție de scorul de DTA elaborat în ipoteza de lucru, prevalența BCI semnificative în 

grupul DTA-coro (47%) fiind semnificativ mai mare decât în grupul DTA-stres-poz (32,9%) 

pentru un p =0,045. Cu toate acestea, valoarea destul de redusă a coeficientului 2 parțial (<0,4) 

explică numărul relativ crescut de rezultate fals pozitive în grupul DTA-coro (37% pacienți cu 

stenoză <50%). 

Din totalul de 132 de pacienți cuprinși în grupul DTA-stres au fost excluși pacienții pentru 

care s-a folosit ca agent stresor Dipiridamol (35 de pacienți) și cei a căror fereastra acustică la 

proba de stres nu a permis măsurarea SL segmentar pe cel puțin 14/18 segmente miocardice (25 

de pacienți). A rezultat astfel un eșantion format din 72 de pacienți cu vârsta medie de 

aproximativ 56 ± 10 ani, distribuție egală din punct de vedere al sexului (50% bărbați), cei mai 

multi pacienți fiind hipertensivi (75%) și dislipidemici (72,2%); DZ, s-a regăsit la 26,4% iar 

26,4% dintre pacienți erau fumători activi. 

Pentru analiza modului în care prezența/absența BCI semnificativă afectează deformarea 

miocardică longitudinală în cadrul probei de stres cu Dobutamină în funcție de treptele de 

încărcare (1 – repaus, 2 – 20mcg/Kg/min, 3 – 40mcg/Kg/min, 4 – recuperare) a fost utilizat sub-

grupul DTA-stres-poz ce cuprinde, în urma excluderii cazurilor descrise mai sus, 42 de pacienți. 

Aceștia sunt pacienți cu rezultat pozitiv la proba de stres și valori valide ale SL segmentar pentru 

cel puțin 15 segmente. 

În urma evaluării prin coronarografie prezența BCI semnificativă a fost confirmată la 16 

dintre aceștia. Astfel prevalența BCI semnificativă pe eșantionul cuprins în analiza statistică este 

de aproximativ 38,1%, valoare care nu permite stabilirea cu încredere a unor valori cut-off 

pentru parametrii de deformare care să asigure o rată redusă a procentului de fals pozitiv sau fals 

negative, atunci când sunt utilizați individual. 

În urma analizei statistice, s-au identificat șapte parametri pentru care prezența BCI 

semnificative și a treptelor de stres cu Dobutamină au determinat diferențieri semnificative ale 

valorilor medii ale acestor parametri: SL A4C, SL A2C, SLG 18, SL-IVA, SL mediu, SL 

apical, SLP-A, pentru p <0,05. Efectele principale ale celor doi factori: treptele probei de stres 

cu Dobutamină și gradul de severitate al BCI (stenoză < 70%, stenoză >70%) asupra nivelului 

deformării miocardice longitudinale au fost în mare majoritate semnificative statistic, însă pentru 
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nici unul dintre parametrii de deformare interacțiunea dintre cei doi factori nu a atins pragul de 

semnificație statistică. 

S-a urmărit totodată variația parametrilor de deformare miocardică în timpul probei de 

stres. Pentru majoritatea parametrilor variația valorilor medii corespunzătoare treptelor de 

încărcare cu Dobutamină s-a asociat semnificativ statistic cu un model curbiliniu, lucru care se 

observă cu ușurință în graficele prezentate la pagina 98, comportament care se regăsește atât la 

pacienții cu BCI semnificativă dar și la cei cu BCI nesemnificativă. Forma curbilinie a variației 

parametrilor de deformare miocardică indică o creștere a valorii medii de la repaus la doza de 

20mcg/kg/min, scăzând apoi la încărcarea maximă și în perioada de recuperare. Variația 

parametrilor de defomare miocardică în timpul probei de stres cu Dobutamină se suprapune cu 

datele din literatură [22]. Valoarea medie a parametrilor de deformare scade în perioada de 

recuperare sub valoarea de repaus, atât în cazul pacienților cu BCI nesemnificativă cât și în cazul 

celor cu BCI semnificativă, dar diferența nu este semnificativă statistic. Pentru un singur 

parametru și anume SL mediu s-a observat o scădere semnificativă a valorii medii în recuperare 

(-15,22%±0,56), sub valoarea de repaus (-17,11%±0,52), pentru un p= 0,013.  

Nu există diferențe foarte mari între modul de variație al deformării la treptele de încărcare 

cu Dobutamină între pacienții cu BCI semnificativă vs cei fără BCI semnificativă, dar se observă 

o creștere a diferenței dintre valorile medii la 20mcg/kg/min și în recuperare față de repaus, 

diferență semnificativă statistic pentru următorii parametri: SL A4C la 20mcg/kg/min pentru 

p=0,006, SL A2C la 20mcg/kg/min pentru p =0,044 și SL A2C la recuperare pentu p=0,015; 

SLG 18 la 20mcg/kg/min pentru p=0,037 și SLG 18 la recuperare pentru p =0,031, SL-IVA la 

recuperare pentru p=0,007; SL apical la recuperare pentru p=0,007 și SLP-A la recuperare 

pentru p=0,012.  

Interesant este faptul că cea mai mare variație a parametrilor de deformare între pacienții 

cu BCI semnificativă versus cei fără BCI semnificativă s-a obținut la doza de Dobutamină de 

20mcg/kg/min și în perioada de recuperare, lucru care se suprapune cu datele (deși foarte puține) 

din literatură. Conform cascadei ischemice, anomaliile de cinetică segmentară induse de stres se 

mențin și după remisia durerii toracice sau dispariția modificărilor ECG, persistând cel puțin 5 

minute în perioada de recuperare în 90% din pacienți [24]. Se pare că ischemia produsă de 

stresul cu Dobutamină sau de efortul fizic induce un fenomen de stunning miocardic în perioada 

de recuperare [25]. Hwang și colab au investigat dacă deformarea miocardică în perioada de 

recuperare după Dobutamină, poate detecta prezența BCI semnificative, utilizând imagistica de 

strain, pe un studiu cuprinzând 44 de pacienți [26]. Autorii au raportat o valoare cut-off de -19% 

a SLG în perioada de recuperare pentru diagnosticul BCI semnificative, cu o Sb de 70% și o 

specificitate de 83,3%. 
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În cercetarea noastră, conform analizei ROC și după excluderea parametrilor pentru care 

AUC ≤ 0,65 (aria de sub curbă) și cu dezechilibru mare între sensibilitate (Sb) și specificitate 

(Sp), au fost determinate următoarele valori cut-off: pentru SLG 18 la 20 mcg/kgc/min 

valoarea cut-off -20, 5 % (AUC 0,697, Sb 81,7%, Sp 61%); pentru SL IVA recuperare – 21% 

(AUC 0,738, Sb 88% și Sp 59%) și pentru SL apical recuperare -25% (AUC 0,672, Sb 88%, 

Sp 52%).  

În modelele de predicție a BCI semnificative au fost utilizați doar SL IVA recuperare 

(cut-off=-21%) și SL apical recuperare (cut-off de -25%) deoarece au o sensibilitate mare, de 

88% și o specificitate acceptabilă, de 59%, ceea ce asigură ponderi relativ mai scăzute de cazuri 

fals pozitive (38,5%) și fals negative (12,5%). 

 

 

8.5 Aspecte privind elaboarea unor algoritmi de diagnostic a BCI 

semnificative utilizând parametrii de deformare miocardică longitudinală la 

repaus și la proba de stres 

Dintre toți factorii de risc analizați sexul masculin, vârsta >57 de ani, tabagismul, diabetul 

zaharat, hipertensiunea arterială și durerea tipică prezintă capacitate de predicție a BCI 

semnificative cu o sensibilitate cuprinsă între 64,6 și 84,8%. Puterea discriminatorie cea mai 

mare au avut-o tabagismul, hipertensiunea arterială și vârsta > 57 ani. 

Algoritmul de diagnostic al BCI semnificative construit pe baza factorilor de risc are o 

acuratețe de 82,2%, cu o specificitate și sensibilitate de 87,4 % respectiv 75,9%. Un rezultat fals 

negativ are o probabilitate de 18,3%.  

În urma confirmării algoritmului de predicție s-a calculat un scor de DTA pe baza 

prezenței/absenței factorilor de risc. Valoarea scorului poate varia între 0 – absența tuturor 

factorilor de risc și 6 – prezența tuturor factorilor de risc. Au fost incluși în scor doar factorii de 

risc care au avut o sensibilitate cuprinsă între 64,5 și 84,8% în predicția BCI semnificativă (sexul 

masculin, vârsta >57 de ani, tabagismul, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și durerea 

tipică). În funcție de valoarea scorului de DTA am alcătuit trei clase de risc: clasa de risc scăzut 

ce include pacienții cu scor de DTA cu valori 0,1,2; clasa de risc intermediar ce include pacienții 

cu scor 3 și 4 (care au o putere mult mai redusă de a diferenția prezența/absența BCI 

semnificative) și clasa de risc crescut, ce cuprinde pacienții cu scor DTA de 5 și 6. Asocierea 

categoriilor de risc create cu prezența/absența BCI semnificative a fost semnificativă statistic 

Introducând valoarea cut-off de -19% pentru SLG 18 în modelul de predicție bazat pe 

factorii de risc, are loc o îmbunătățire semnificativă a predicției BCI semnificative, acuratețea 
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crescând de la 82,2% la 86,2%. Chiar dacă specificitatea a scăzut de la 87,4% la 84,2%, creșterea 

sensibilității de la 75,9% la 88,6% determină reducerea probabilității de fals negativ de la 18% la 

10%. 

Utilizarea valorii cut-off de -21% pentru SL apical în modelul de predicție inițial bazat pe 

factorii de risc, a condus la o diferențiere mai redusă decât cea determinată de SLG 18. 

În ceea ce privește parametrii standard de pozitivitate la proba de stres, anomaliile de 

cinetică segmentară au capacitate crescută de a identifica prezența BCI semnificativă, având o 

sensibilitate de 81,3% și o specificitate de 85,2%, ceea ce asigură acestui factor predictor o 

acuratețe de 92,9%. 

Modelul de predicție bazat pe combinarea durerii cu modificările ECG la stres a avut 

acuratețe diagnostică slabă. 

Întroducând în algoritmul de diagnostic alături de durere și modificările ECG la stres 

valoarea cut-off de -21% pentru SL IVA recuperare, s-a obținut o acuratețe predictivă bună a 

modelului, de 74,4%, însă un rezulat fals pozitiv are o probabilitate de 10%. 

Introducerea valorii cut-off a SL apical la recuperare (-25%) în ecuația de regresie logistică 

alături de durere și modificări ECG, nu afectează semnificativ rezultatele predicției. 
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Capitolul 9. Concluzii 

9.1 Concluzii generale 

1. Ecocardiografia speckle-tracking ar putea deveni un standard în evaluarea la 

camera de gardă a pacienților cu DTA suspectă de ischemie stratificați la risc scăzut după 

evaluarea inițială, în special prin folosirea metodei semi-automate de detecție a marginii 

subendocardice. Utilizarea acestei tehnici nu necesită mult timp (analiza propriu-zisă se face on-

line, după achiziționarea imaginilor APLAX, A4C și A2C cu 50 – 70 FPS și durează sub 1 minut 

pentru obținerea imaginii parametrice Bull’s eye, generată automat de către soft), este 

reproductibilă, nu depinde de unghiul de insonanță și poate fi deprinsă rapid și de medicii 

rezidenți. Variabilitatea interobservatori a fost de 11% în studiul nostru. 

2. Studiul parametrilor de deformare miocardică la ecografia de la prezentare a 

arătat că gradul de afectare coronariană determină diferențe semnificative a valorii medii pentru 

majoritatea parametrilor analizați, diferențele medii variind înre 2 – 4 %. Cu toate că există 

intervale mari de suprapunere a valorilor medii în funcție de severitatea afectării coronariene și 

de numărul de vase afectate semnificativ, proporția valorilor net diferențiate (între 15 și 20%) 

împreună cu factorii de risc asociați permite orientarea diagnostică a BCI semnificative în grupul 

pacienților cu DTA stratificați la risc scăzut la evaluarea inițială de la prezentare.  

3. S-a observat o diferențiere semnificativă pentru parametrii de deformare 

longitudinală în funcție de numărul de vase afectate. Atunci când IVA este artera afectată 

semnificativ, deformarea miocardică longitudinală globală (exprimată prin SLG 18) este cel mai 

afectată, acest lucru datorându-se faptului că IVA are cel mai mare teritoriu de distribuție fapt ce 

permite o mai bună analiză prin 2D STE prin interceptarea de către fasciculul de US a unei 

suprafețe mai mari din miocard. 

4. Dacă inițial diferența dintre valorile medii ale parametrilor de deformare 

determinate de prezența/absența BCI semnificative a fost între 2 și 4 % (semnificativă statistic 

dar cu putere relativ mică de discriminare) analiza parametrilor la proba de stres a arătat că la 

doza de Dobutamină de 20mcg/kg/min și în recuperare diferența a crescut la 4 – 6%, ceea ce 

permite o discriminare mai bună a pacienților cu BCI semnificativă 

5. Studiul parametrilor de deformare miocardică în timpul ecocardiografiei de stres a 

permis identificarea unor parametri cu putere discriminatorie bună în diagnosticul BCI 

semnificative la doza de 20 mcg/kg/min și în perioada de recuperare când frecvența cardiacă 

devine optimă pentru analiza 2D- STE, furnizânđ totodată informații cu privire la mecanismul 

complex al deformării miocardice. Astfel, deformarea longitudinală exprimată prin majoritatea 

parametrilor analizați crește la doza de Dobutamină de 20mcg/kg/min, scade la doza maximă și 
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revine la valoarea inițială în perioada de recuperare, scăzând sub valoarea de repaus în cazul SL 

mediu atunci când BCI semnificativă a fost prezentă 

6. S-a alcătuit un scor de DTA pe baza factorilor de risc și caracterului durerii 

toracice (tipică/atipică), scor ce variază de la 0 la 6 funcție de prezența/absența factorilor de risc 

(sexul masculin, tabagismul, vârsta > 57 ani, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat și durerea 

tipică)  

7. S-a obținut o stratificare a riscului în trei clase de risc în funcție de scorul de DTA 

în cazul pacienților cu DTA suspectă de ischemie cu ECG non-diagnostic, enzime cardiace 

normale și fără anomalii de cinetica segmentară. Astfel pacienții cu scor DTA 0-2 sunt la risc 

scăzut, cei cu scor DTA 3-4 sunt la risc intermediar iar cei cu scor 5-6 sunt la risc crescut. 

8. S-au identificat valori cut-off pentru SLG 18 (-19%) și SL apical (-21%) cu 

senibilitate și specificitate bună, dar cand s-au adugat FR, a crescut acuratețea diagnostică. 

9. S-au identificat valori cut- off cu sensibilitate și specificitate bune pentru 

diagnosticul BCI semnificativă la proba de stres cu Dobutamină pentru următorii parametri: SLG 

18 la 20/mcg/kg/min (-20,%), SL IVA recuperare (-21%), SL apical recuperare (-25%), SL A4C 

la 20 mcg/kg/min (-24,5%). Atunci când SL IVA recuperare s-a inclus într-un algoritm de 

predicție împreună cu parametrii standard de pozitivitate acuratețea diagnostică a crescut și a 

scăzut procentul de rezultate fals negative. 

10. Lucrarea de față este valoroasă prin faptul că s-a folosit o evaluare 

multiparametrică a deformării miocardice longitudinale pentru identificarea BCI semnificative la 

pacienții cu DTA suspectă de ischemie evaluați la risc scăzut la evaluarea inițială de la 

prezentare, pe baza căreia s-a construit un algoritm de diagnostic al BCI semnificative (Figura 

32). Acest lucru permite o decizie medicală corectă în managementul acestor pacienți, reducând 

numărul de internări nenecesare și de explorări angiografice invazive și costisitoare în cazul 

pacienților cu BCI nesemnificativă. 
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Figura 32. Algoritm de diagnostic al BCI semnificativă la pacienții cu DTA  și risc scăzut la evaluarea inițială de la 

prezentare 

 

 

9.2 Limitele studiului prospectiv 

1. Numărul relativ mic de pacienți incluși în studiu 

2. În studiu au fost incluși doar pacienții cu DTA fără tulburări de cinetică 

segmentară la ecocardiografia inițială de repaus, fapt ce poate genera o potențială eroare de 

selecție a pacienților  

3. Nu s-a putut stabili valoarea prognostică a parametrilor de deformare miocardică 

întrucât, pe toată durata studiului, din cei 62 de pacienți cu test de stres negativ care au fost 

externați, doar 11 au prezentat durere toracică recurentă dar niciunul nu a fost spitalizat și 

evaluat angiografic. Niciun pacient nu a avut evenimente cardiovasculare la 1 lună, 6 luni, 1 an. 

4. BCI a fost considerată semnificativă (stenoză > 70%) folosind ca metodă de 

referință angiografia coronariană, fără a se folosi însă o metodă pentru evaluarea funcțională a 
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risc scăzut 

SLG 18 <-19% 

externare 

Anomalii de cinetică 

 

coronarografie 

SL IVA >-21% 

Modificări ECG 

Durere 
coronarografie 
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stenozelor coronariene, ca de ex FFR (rezervă fracționată de flux) sau IVUS (intravascular 

ultrasonography)  

5. Modelul descriptiv al VS bazat pe cele 18 segmente poate să nu reflecte neapărat 

distribuția arterelor coronariene datorită variabilității individuale a vascularizației coronariene la 

nivelul fiecărui segment miocardic. 

6. Limitele ecocardiografiei speckle-tracking:  

 Dependentă de calitatea imaginii bidimensionale care trebuie să aibă o înaltă 

rezoluție spațială pentru o bună delimitare a marginii subendocardice, limitând utilizarea ei doar 

la pacienții cu fereastră acustică optimă. Acest lucru a determinat excluderea din analiza 

statistică a unui număr relativ mare de pacienți datorită lipsei valorilor deformării segmentare  

 Măsurătorile rezultate sunt dependende de softul și echipamentul ecografic 

folosit, datele obținute nefiind în prezent superpozabile, ele fiind diferite în funcție de 

manufacturier. Diferențele se datorează în principal modalităților diferite de stocare a datelor 

(DICOM versus format propriu), algoritmi de tracking diferiți, definire diferită a regiunii de 

interes pentru același parmetru 

 Acuratețea tehnicii 2D-STE în timpul ecocardiografiei de stres cu Dobutamină în 

special la dozele maxime când sunt atinse frecvențe cardiace înalte a fost pusă sub semnul 

întrebării de unii autori. Pentru o analiză optimă a parametrilor de deformare miocardică 

longitudinală prin 2D STE, achiziția imaginilor trebuie făcută cu un număr de frame cuprins între 

50 – 80 FPS, pentru a evita decorelarea speculuilor [27]. La frecvențe cardiace înalte, numărul 

optim de FPS (50-80/s) pentru analiza prin 2D STE devine “suboptim” pentru analiza dinamicii 

miocardice, deoarece se pot pierde din evenimentele ischemice. O altă problemă discutată în 

literatură în ceea ce privește utilizarea 2D STE la proba de stres cu Dobutamină, ar fi mișcarea 

de translație și rotație a cordului la frecvențe înalte în afara planului de insonanță, fapt ce duce la 

introducerea unor erori în calculul parametrilor de deformare miocardică prin medoda 

bidimensională. 

 

 

9.3 Perspective: 

1. Testarea algoritmilor de diagnostic ai BCI semnificative pe baza parametrilor de 

deformare miocardică pe loturi de pacienți diferite de populația studiată în lucrarea de față 

2. Crearea unor funcții de calcul automat al SL teritorial și regional integrate în 

softul echipamentului  
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3. Reducerea variabilității măsuratorilor derivate din tehnica 2D-STE prin găsirea 

unui standard comun inter-vendori  

4. Utilizarea ecocardiografiei speckle-tracking tridimensională pentru eliminarea 

erorilor introduse de mișcarea de translație și rotație a cordului în analiza parametrilor de 

deformare miocardică  
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