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INTRODUCERE  
 

Hipertensiunea renovascular  reprezint ă aă douaă cauz ă recunoscut ă deă hipertensiuneă

arterial  (HTA) secundar , fiind consecin aă stenozeiă deă arter ă renal  (SAR) uni- sau 

bilateral , cu etiologii multiple i profile clinice dintre cele mai diverse1. Caracterul rapid 

progresiv al acestei patologii conduce în timp la HTA refractar ă iă insuficien ă renal  (IR) 

sever  deseoriăpân ălaăstadiuăterminal,ănecesitând dializ 2. Înăciudaănum ruluiămareădeăstudiiă

care au abordat terapiiaă interven ional  de revascularizare renal ă prin angioplastie cu 

implantare de stent în SAR3,4,ă atitudineaă terapeutic ă laămomentulă actuală r mâneă neclar ă iă

controversat .ăDe iă laăanumiteăcategoriiădeăpacien i restabilirea fluxului arterial renal poate 

preveni declinul func ieiă renale,ă asiguraăcontrolulăvaloriloră tensionaleă iă implicită îmbun t i 

prognosticul pe termen lung5, rezultatele studiilor recenteă nuă auă reu ită s ă demonstreze un 

beneficiu superior al angioplastiei cuă implantareă deă stentă comparativă cuă abordareaă clasic , 

medicamentoas . Apare astfel un anumit grad de incertitudine cu privire la corectitudinea 

managementului terapeutic actual al pacien ilorăcuăaceast ăpatologie. 

Cunoscută fiindă faptulăc ăSAR aterosclerotic  esteăasociat  cu un risc cardiovascular 

crescut (accident vascular cerebral - AVC, infarct miocardic - IM,ăinsuficien ăcardiac - IC) 

iă mortalitateă considerabil 6, aspecte strâns legate deă vârstaă înaintat  aă pacien ilor iă de 

comorbidit ileă asociateă (înă specială înă cazulă etiologieiă ateroscleotice),ă seădeduceă importan aă

actual ăaăuneiăselec iiăcâtămaiăriguroaseăaăpacien ilor care ar putea beneficia cel mai mult de 

revascularizarea renal  interven ional . 

Teza de doctorat ”Predictoriă aiă r spunsuluiă laă terapiaă deă revascularizareă înă

hipertensiuneaă renovascular ” îsiă propuneă s ă analizezeă înă cadrulă unuiă studiuă prospectiv 

importan a parametrilor clinici, biologici, ecocardiografici iăal caracteristicilor angiografice 

în prezicerea succesului sauăe ecului revasculariz riiă renaleăprină angioplastieă cuă implantareă

de stent în SAR. De asemenea, studiul are ca scop evaluarea comparativ ă a categoriile de 

pacien iăcuăSARăpentruăaăobiectivaădiferen eleăîntreăr spunsulălaăterapieăînăfunc ie de extensia 

afect riiăarterialeărenale (unilateral ,ăbilateral ăsauăpeărinichiăunicăfunc ional). 

Se reg sescăatâtăînăparteaăgeneral ăcâtă iăînăparteaăspecial  aăacesteiălucr ri fragmente 

dinăarticoleleăpublicateă înă revisteăna ionaleăsauă interna ionale,ăprecum i rezultatele par ialeă

ale studiului actual prezentateă subă form ă deă comunic riă oraleă sauă rezumateă laă diverseă

manifest riă tiin ificeăînăperioadaăstudiilor doctorale (2012-2016).  

Rezumatul actual p streaz ă atâtă cuprinsul (capitole, subcapitole, pagini) câtă i 

ilustra iileă(figuri/ătabele)ăa aăcumăseăreg sesc numerotate înăvariantaăextins ăaătezei.  
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CAPITOLUL 11. PREMISE. IPOTEZE DE LUCRU. OBIECTIVELE STUDIULUI 

 

PREMISE 

Stenozaă deă arter ă renal ă reprezint ă ceaă maiă comun  patologie a arterelor renale, 

reprezentând substratul HTA rezistenteă iă ală boliiă renaleă ischemiceă cuă poten ială rapidă

progresiv.ă Rela iaă dintreă boalaă cardiovascular ă iă ceaă renal ă esteă bineă documentat ,ă boalaă

renovascular ă reprezentândă ună factoră deă riscă importantă ală morbidit iiă iă mortalit iiă

cardiovasculare7.ă Prină prismaă faptuluiă c ă IR decelat ă şiă aceast ă form ă deăHTA întâlnite în 

SAR auă poten ială curabilă secundară terapiiloră interven ionaleă deă revascularizareă renal ,ă

patologia a suscitată interesulă înăultimiiăani,ă astfelăc ,ămultipleă studiiă cliniceă randomizateăauă

încercată s ă g seasc ă argumenteăpentruăbeneficiulă superior al angioplastiei cu implantare de 

stent comparativ cu tratamentul medicamentos singur8.  

Recent, studiul CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions), 

reprezentândăcelămaiămare,ăaparentăbineăconceputăstudiuăînăSAR,ăarăfiătrebuităs ăl mureasc ă

rolul angioplastiei, beneficiileăabord riiă interven ionaleă iămaiămult, s ădescrieăgrupurileădeă

pacien iălaăcareăimpactulăuneiăastfelădeăproceduriăarăjustificaăriscurileă iăcosturileăprocedurale.ă

Împreun ă cuă acestaă dină urm , rezultatele studiilor mari, randomizate9,3 au dusă laă sc dereaă

entuziasmuluiăpentruă implantareaădeăstentăarterială renală iă laă îndoieliăprivindămanagementulă

corect ală diverseloră categoriiă deă pacien iă cuă SARă cuă consecin eă imediateă iă anumeă varia iaă

ampl ăprintreăclinicieniăaămoduluiădeăabordareăaăpacientuluiăcuăSAR.ăDe iăstudiileăauăinclusă

unănum rămareădeăpacien i,ămultipleleălimiteămetodologiceăcareăle-au fost atribuite au pus la 

îndoial ăvaliditateaă iăputereaădeăgeneralizare,ăincluzândăpoateăcelămaiăimportantăaspect,ăacelaă

ală selec ieiănepotriviteăaăpopula ieiă studiateă (pacien iăcuăSARănesemnificativ ăhemodinamică

careăaltfelănuăarăfiăavutăindica ieădeărevascularizareăauăfostăînrola iădup ăschimbareaăcriteriiloră

deă admisieă laă mijloculă perioadeiă deă înrolareă iară pacien iiă riscă crescută auă fostă exclu iă dină

studiu).ă ă Înăciudaăecouluiăprivindă lipsaăbeneficiiloră terapieiă interven ionale,ăexist ădateăcareă

sugereaz ă îmbun t ireaă atâtă aă controluluiă tensională câtă iă aă func ieiă renaleă cuă impactă peă

supravie uireăînăuneleăcategoriiădeăpacien iăcuăSAR,ăastfelăîncâtăfenotipulăclinicădevineădinăceă

înă ceă maiă importantă iă selec iaă potrivit ă aă pacien iloră expu iă terapieiă interven ionale cu 

implantareădeăstentădevineăprioritar .ăAstfel,ăseădelimiteaz ăpopula iaălaăriscăcrescut,ăa aăcumă

ghidurileă deă diagnostică iă tratamentă amintesc10,11, la care revascularizarea poate aduce 

beneficii certe:ă SARă bilateral ă semnificativ ă hemodinamic,ă SAR pe rinichi unic, SARă i 

edem pulmonar acut (EPA) repetat,ă angin ă sauă asociereaă dintreă HTAă sever ă iă agravareaă
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progresiv ă aă func ieiă renale12. Din considerentul etic de a nu lipsi de tratamentul adecvat 

pacien iiăcuăriscăcrescutădeăevenimenteăfatale,ăprobabilăc ăacesteăcategoriiădeăpacien iănuăvoră

fiă niciodat ă studiate comparativ (terapie medicamentoas ă versusă terapieă interven ial ă

adi ionalătratamentuluiămedical), astfel încât viitorul complementar al angioplastiei cu stent în 

cazulăacestoraădinăurm ăarăputeaăfiăreprezentatădeăalte terapii13. 

Afectareaăaterosclerotic ăbilateral ăaăarterelorărenaleă iăaăartereiărenaleăcontralateraleă

laăpacien iiăcuărinichiăunică(func ionalăsauăchirugical),ădeşiăinsuficientăstudiate,ăparăaăimplicaă

un prognostic mai rezervat  înăsensulăcreşteriiămortalit iiăşiăaăseverit iiăinsuficien eiărenaleă

comparativăcuăSARăunilateral ă(rat ădeăsupravie uire deă74șă iărespectivă47șăcomparativăcuă

96% la 2 ani)14,15.ăMaiămult,ăprezentareaăclinic ă(adeseaăcuăedem pulmonar acut hipertensiv 

brusc instalat, insuficien ăcardiac  simptomatic ,ă angin ă refractar , HTAărefractar ă sauă IRă

progresiv )ă vină înă sprijinulă ipotezeiă risculuiă cardiovasculară sporit.ă Înă ciudaă controverselor,ă

pacien iiăcuăSARăbilateral ăşiăSARăpeărinichiăunicăcontralateralăcareăimplic ăunăprofilăclinică

de risc înalt ar putea beneficia cel mai multă deă angioplastiaă renal ,ă acesteaă fiindă cazurileă

excluse de obicei din studiile randomizate16. 

Înă plus,ă modeleă specificeă diferiteă deă activareă aă sistemuluiă renin -angiotensin -

aldosteronă înă func ieă deă afectareaă uni- sauă bilateral ă arterial ă renal ă auă fostă anterioră

postulate17,18,ă astfelă încâtă seă contureaz ă ună posibilă r spunsă diferită ală acestoră categorii de 

pacien iă cuă SARă laă revascularizareaă renal ,ă cuă impactă asupraă remodel riiă vasculareă iă

cardiace ulterioare.  

 

IPOTEZE DE LUCRU 

Peăbazaăcelorămaiă susămen ionate,ăam emis ipotezaăpotrivită c reiaăpacien iiăcuăSARă

aterosclerotic ăau caracteristici diferite dinăpunctădeăvedereăclinic,ăbiologicăşiăecocardiografică

înăfunc ieădeăextensiaăafect riiărenaleă(SAR uni-, bilateral ăşiăSARăpeărinichiăunic).ăAceasta ar 

puteaăinfluen a în mod diferit atât r spunsulălaăterapiaădeărevascularizareăcât i prognosticul 

pacien ilor. Diferen iereaă subtipurilor SAR ară puteaă fiă important ă în demersulă identific riiă

predictorilor pentru r spunsulăfavorabil la terapie alăfunc ieiărenaleă i valorilor tensionale. De 

asemenea, ar putea explicaăcelăpu inăpar ial e eculăstudiiloră recenteă înăaăar taăsuperioritateaă

terapieiăinterven ionale comparativ cu tratamentul clasic, medicamentos, studii care au exclus 

aceste categorii deăpacien ii (SARăbilateral ,ă SARăpeă rinichiă unic)ă laă careă rataă r spunsuluiă

favorabil esteăcrescut . 
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OBIECTIVELE STUDIULUI  

Pornind de la premiseleămen ionate,ă studiulă şi-aăpropusă s ă analizezeăparticularit ileă

clinice, biologice, ecocardiografice ale categoriilor deă pacien iă cuă SAR (unilateral ,ă SARă

bilateral ă iă peă rinichiă unic) iă înă ceă m sur ă extensia afect riiă renaleă areă impact asupra 

succesuluiăterapieiădeărevascularizareărenal ăprinăangioplastieăcuăimplantareădeăstent.ă 

Obiectivele primare ale studiului au inclus:  

- r spunsulă tensiunii arteriale i al func ieiărenaleă la terapia de revascularizare renal ăă

în cazul pacien iloră cuăSARăaterosclerotic ă (lotă generală iă  analizaă comparativ ă aă celor trei 

subloturi).  

- inciden aă evenimenteloră majoreă adverseă (cardiaceă şiă renale)ă iă a ratei mortalit iiă

(cardiaceăşiănon-cardiace) înăperioadaădeăurm rireăextins  (lotăgenerală iăăanalizaăcomparativ ă

a celor trei subloturi). 

- elaborarea de modele predictive peă bazaă identific riiă predictoriloră independe iă

asocia iăcareăs ăfieăutile clinicianului în decizia de restabilire a fluxului arterial. 

Evenimentele adverse majore cardiace au inclus IMA, AVC, repetarea episoadelor de 

EPAC, decompensarea IC iăreintern rileăpost-revascularizare. Evenimentele adverse majore 

renale au constat în IR acut ă post-revascularizareă iă IR progresiv ă necesitândă dializ ă

(temporar  sauăpermanent ).ă 

La pacien iiăcareăauăbeneficiatădeăangiografieărenal ădeăcontrolădup ăsuccesulăini ialăală

terapiei s-aăanalizatărataădeărestenoz ăintrastentă iăprogresieălezional . 
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CAPITOLUL 12. MATERIALăŞIăMETOD  

 

Designulăstudiuluiăşiăselec iaăpacien ilor 

Tezaă deă doctorată aă fostă efectuat ă înă cadrulă Cliniciloră deă Cardiologieă şiă Chirurgieă

Cardiovascular ă aleă Institutuluiă deă Urgen ă pentruă Boliă Cardiovasculareă "Prof.ă Dr.ă C.C.ă

Iliescu”ă dinăBucureşti,ă înă perioadaă 2011ă – 2016. Auă fostă selecta iă înă etapaă ini ial ă pacien iă

hipertensivi,ăinterna iăînăcadrulătuturorăsec iilorăşiădiagnostica iăcuăSAR uni- iăbilateral ăsauă

laăpacien iă cu rinichi unic (chirugicală sauă func ional), diagnostic confirmat prin angiografie 

renal . Au fost înrola iă şiă evalua iă prospectivă doară pacien iiă careă auă beneficiată deă

revascularizareărenal ăinterven ional . Au intrat astfel în analizaăfinal ă74ădeăpacien iăcuăSARă

aterosclerotic ălaăcareăs-a practicat angioplastie cu implantare de stent la nivelul arterei renale 

afectate, împ r itiăînă3ăsubloturiăprincipale:ăLOTă1- SARăunilateral ăsemnificativ ă(34ăcazuri),ă

LOT 2- SARăbilateral ăsemnificativ ă(28ăcazuri)ăşiăLOTă3- SARăpeărinichiăunică(func ională8ă

pacien iăşiăchirurgicală4ăpacien iă- înătotală12ăpacien i). Au fost de asemenea înrolate 10 cazuri 

deă SARă prină displazieă fibromuscular  care au beneficiat de revascularizareă renal ă prină

angioplastie cu balon. Întrucâtăvârstaălaă înrolare,ăpredictoriiăclinici,ăevolu ia,ăprognosticulăşiă

chiar managementul acestor pacien iă sunt diferite,ă loturileă auă fostă studiateă separată iă

rezultatele analizei statistice au fost raportate în mod similar. 

To iă pacien iiă înrola iă auă fostă evalua iă laă momentulă intern riiă pentruă angioplastie 

renal ă iăulterior la 12 luni post-interven ional (examen clinic, recoltarea probelor biologice, 

evaluareă ecocardiografic )ă pentruă obiectivareaă efectuluiă revasculariz rii.ă Pacien iiă auă fostă

contacta iătelefonicăşiărechema iăînăcadrulăInstitutuluiăpentruăevaluare.ăDurataăurm ririiămorbi-

mortalit ii pasive a acestoraăăaăfostăextins ăpesteăperioadaăini ialăstabilit ădeă12ăluniăînăfunc ieă

deădataă înrol riiă ini ialeă înă studiu,ăastfelă c ădurataămedieădeăurm rireăpost-revascularizare a 

fost de 24.27 ± 12.16 luni. 

 

Popula iaăstudiat  

Criterii de includere în studiu: 

 pacien iă hipertensiviă diagnostica iă cuă SARă semnificativ ă hemodinamic,ă

definit ă prină evaluareă angiografic ă renal ă caă stenoz ă ă ≥ă 70șă apreciat ă vizuală sauă prină

metodeăcantitativeăadi ionaleă(gradientă tras-stenoticămaximă≥ă20ămmHgăsauămediuă≥ă10ă

mmHg),ăcareăauăavută indica ieădeă revascularizareărenal ăprinăangioplastieăcuă implantareă

de stent; 
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 SARă aterosclerotic ă sauă prină displazieă fibromuscular  (uni-, bilateral ă

semnificativ  sau afectarea arterei contralaterale în cazul pacien iloră cuă rinichiă unică

chirurgicală (nefrectomieă anterioar ) sau unică func ională (ocluziaă artereiă renaleă careă

deserveaărinichiulănefunc ional); 

 pacien iălaăcareăs-aăob inutămonitorizareaăHolterăaătensiuniiăarterialeătimpădeă24ă

de ore înainte de revascularizare i acordul de a participa în studiu; 

 

Criterii de excludere din studiu: 

Clinice:  

 diagnostică stabilită deă cardiomiopatieăhipertrofic ă (CMH),ă stenoz ăaortic ă sau 

alteăformeădeăhipertensiuneăarterial ăsecundar ; 

 RFGeă≤ă15ăml/minăsauănecesarăde dializ ăpermanent ăpesteă3ăluni; 

 monitorizareăHolterăTA/24ăoreăabsent ălaă12ăluniăpost-revascularizare; 

 alteăetiologiiăaleăSARăcuăexcep iaăaterosclerozeiă iădisplazieiăfibromusculare; 

Ecocardiografice: 

 valvulopatii mai mult decât moderate; 

 imagine ecografic ăinadecvat ăpentruăanalizaăînămod-Măaăpere ilorăventriculariă

şiădimensiunilorătelediastoliceăşiătelesistoliceăaleăVS; 

 tulbur riădeăritmălaămomentulăevalu riiăecocardiografice; 

Angiografice: 

 pacien iiăcuăstenozeădeă arter ă renal ăneinstrumentabile, leziune sau anatomie 

complex ,ăcareăauănecesitatărevascularizareăchirurgical ădeăprim ăinten ie; 

 

Datele clinice analizateălaăînrolareăşiălaă12ăluniăpost-revascularizare au inclus: date 

demografice, valorile TA peăbazaămonitoriz riiăHolter TA timp de 24h (TA sistolic  - TAS, 

diastolic  - TAD iămedie - TAM, presiunea pulsului - PP), obiectivarea factorilor de risc 

cardiovascular clasici, diagnosticul clinic la internare, evaluareaă comorbidit iloră asociate, 

metodele de diagnostic recomandate, indica iaă pentru revascularizarea renal  prin 

angioplastie cu implantare de stent, tratamentul medicamentos (num rulă claseloră i dozele 

medica ieiăantihipertensive administrate, antiagregarea plachetar , tratamentul cu statine). 
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Probeleăbiologiceărecoltateă laăambeleămomenteădeăevaluareăbiologic ă s-au referit 

la analize de laborator uzuale (hemoglobinaă seric ă şiă indiciă eritrocitari,ă colesterolă total,ă

frac iunileă lipidiceă (LDL-c, HDL-c, HDL-c/LDL-c), trigliceride, glicemie, hemoglobin ă

glicozilat , VSH,ă fibrinogen,ă uree,ă creatinin ă seric ,ă acidă uric,ă potasiu iă la nivelul seric al 

peptidul natriuretic atrial de tip B (BNP) recoltat laăînrolareăşiăla 12 luni post-revascularizare 

(date disponibileălaă40ădeăpacien iădinălotulăstudiat). 

Rata filtr riiă glomerulare aă fostă apreciat  folosind ecua iaă MDRDă simplificat  

(Modification of Diet in Renal Disease ): GFRă ţă 186ă ×ă [creatinin ă seric ]−1.154 × 

[vârsta]−0.203 × [0.742 la femei] şiă ecua iaă CKD-EPI: GFR = 141 x min (creatinin ă

seric /κ,1)α x max (creatinin ă seric /κ,1)-1.209 x0.993Vârsta x1.018[femei], unde κă ţă 0.7/0.9 

(femei/b rba i),ă αă ţă -0.329/-0.411(femei/b rba i),ă min/maxă ţă minimumă /maximumă

(creatinin ăseric  /κ)ăsauă1. 

Datele anatomiceă ob inuteă înă cursulă evalu riiă angiografice au inclus: gradul 

stenozei arterei renale, caracteristicile anatomice ale stenozei decelate, tipul de 

revascularizareaă renal  de care a beneficiat pacientul, circumferin aă şiă lungimeaă stentului 

implantat iăinciden aăcomplica iilorăperi-procedurale. 

Protocolulăstudiuluiăecocardiograficălaăînrolareăşiăpost-revascularizare. Conform 

recomand riloră actuale s-auă m surată urm torii parametrii19 structurali: diametrele 

telediastolică(DTDVS)ă iătelesistolic (DTSVS) al VS, dimensiunea septului interventricular şiă

a peretelui posterior ventricular stâng în telediastol ă (SIVd, PPd); evaluarea masei VS (în 

mod M ghidat 2D) prin ecuaţia lui Devereux20 astfel:  Masa VS = 0,8 {1,04 [(DTDVS + 

PPd+SIVd)3 – DTDVS3]} + 0,6 g. 

Pentru descrierea tipului de geometrie a VS s-aă folosită rela iaădintreăGPRăşiămasaă

indexat ăVS,ăfiindădescriseăceleă4ăprofile:ăprofil normal, remodelare concentrică, hipertrofie 

concentrică, hipertrofie excentrică. Hipertrofiaă ventricular ă stâng ă concentric ă decelat ă

ecocardiografic a fostădefinit ăcaămasaăindexat ăVSăestimat ăecocardiograficădeăpesteăă95g/m2 

laăfemeiăşiă115g/m2 laăb rba i. 

Func iaă sistolic ă VS aă fostă caracterizat ă înă conformitateă cuă recomand rileă

cuantific riiă cavit iloră cardiace,ăvalorileă limit ă fiindădiferite în func ieădeă sex19. Frac iaădeă

ejec ieă aă ventricululuiă stângă (FEVS) s-a estimat prin metoda Simpson biplan pe imagini 

achizi ionateăînăsec iuneaăapical ă4ă iă2ăcamere,ănotându-seătulbur rileădeăcinetic ăsegmentar ă

şiăseveritateaăvalvulopatiilorăasociate. Evaluarea i gradarea func iei diastolice VS  au inclus: 

velocitateaă maxim ă aă fluxuluiă diastolică precoce mitrală (undaă E),ă velocitateaă maxim  a 
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fluxului diastolic tardiv mitral (unda A), raportul E/A, timpul de decelerare a undei E (TDE), 

velocitateaămaxim ădiastolic ăprecoceăaă inelului mitralăseptală iă laterală (e’),ă raportulăE/e’ i 

volumul atriului stângă(VAS)ăm suratăprinămetodaăSimpsonăînăsec iuneaăapical ă4ăcamereăşiă

indexatălaăsuprafa aăcorporal ă(VASi)21.  

Afectareaă aterosclerotic ă înă teritoriiă vasculareă asociate. Obiectivareaă afect riiă

aterosclerotice în alte teritorii vasculare a presupus documentarea bolii cardiace ischemice 

(BCI), a afect riiăcarotidianeăşiăaăbolii arteriale periferice (BAP). Ecografia Doppler la nivelul 

artereloră carotideă şiă aleămembreloră inferioareă aă fostă efectuat ă tuturoră pacien ilor,ă decelareaă

leziunilorăsemnificativeăstabilindăindica iaădeăarteriografieăcarotidian ă iărespectivăperiferic .ă 

De asemenea, num rulă deă teritoriiă vasculareă afectateă de procesul aterosclerotic 

concomitent cuăafectareaărenal ăa fost analizatăînăcazulăpacin ilorăînrola i. 

 

DEFINI IIăALEăINDICATORILORăANALIZA I 

Indicatoriăaiăaprecieriiăr spunsuluiăvalorilorătensionaleălaăterapieădeă

revascularizareărenal  

 HTA – definit ă caă TASă ≥ă 140ămmHgă şi/sauă TADă ≥ă 90ămmHgă (Manciaă etă al.ă

2014)ă laă ambeleă evalu riă sauăHTAădiagnosticat ă anterioră laă pacien iă afla iă înă tratamentă

antihipertensivăcuăcelăpu ină2ăs pt mâniăanteriorăincluderiiăînăstudiu,ăindiferentădeăvalorileă

tensionaleă decelate.ă Gradareaă HTAă înă func ieă deă valorileă tensionaleă aă avută laă baz ă

recomand rileă Societ iiă Europeneă deă Hipertensiuneă Arterial ă (ESH)22; Presiunea 

pulsului (PP) – diferen aădintreăTASă iăTAD; HTAă rezistent  – HTAănecontrolat ă înă

ciuda tratamentului antihipertensiv cu 3 clase terepeutice incluzând un diuretic22.  

 HTAăvindecat ă– definit ăcaTASă≤ă140ămmHgăşi/sauăTADă≤ă90ămmHgăînălipsaă

oric ruiă tratamentă antihipertensivă la 12 luni dup ă revascularizare.ă HTAă controlat ă – 

definit ăcaăTASă≤ă140ămmHgăşi/sauăTADă≤ă90ămmHgăînăcondi iileăadministr riiăaceluiaşiă

tratament antihipertensiv sau redus (clase/doze). HTAăameliorat ă– definit ăca sc dereaă

cuăcelăpu inăunăgrad aăvaloriloră tensionaleă înăcondi iileăadministr riiă aceluiaşiă tratamentă

antihipertensiv sau redus (clase/doze) post-revascularizare.  

 Responder TA – pacientul care a prezentat controlul sau vindecarea TA post-

revascularizareărenal .ă 

 Varia iaă TAă (TAS,ă TAD,ă TAM,ă PP)ă – definit ă caă diferen aă dintreă valorileă

tensionale decelate laăînrolareăşiărespectiv post-revascularizare. 
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Indicatori ai aprecierii r spunsuluiăfunc ieiărenaleălaăterapiaădeărevascularizareă

renal  

 

 Procentulădeăvaria ieă– procentulădeăcre tere/sc dereăaăRFGe post-revascularizare 

prinăcompara ie cuăvaloareaăini ial .ă 

 Func iaă renal ă ameliorat /agravat ă – definit ă peă bazaă calcululuiă statistică aă

procentuluiă deă varia ie. Acest parametru a fost stabilit a reprezenta valoarea cea mai 

mic ăaăprocentuluiădeăvaria ieăaăRFGeăpost-revascularizareăcareăs ăfieăsemnificativ ăatâtă

statisticăcâtă iă clinic.ăAstfel,ăameliorareaă func ieiă renale aă fostă confirmat ăatunciăcândă

RFGe a crescut post-revascularizareăcuăpesteă18.3șăpentruăMDRDă iă20.1șăpentruăCKD-

EPI. Agravareaă func ieiă renaleă s-aă stabilită prină s dereaă RFGeă cuă pesteă 18.3șă iă

respectiv 20.1% post-revascularizare. Func iaărenal ăsta ionar ă– definit ădeăvaloriăaleă

procentuluiă deă varia ieă aă RFGeă post-revascularizare în intervalul  [-18.29ă iă 18.29șă ]ă

pentru MDRD, respectiv [-20,99ă iă20,99ș]ăpentruăCKD-EPI. 

 Responderăfunc ieărenal  – pacientulăcareăaăprezentatăameliorareaăfunc ieiărenaleă

la 12 luni post-revascularizare. 

 Pacien iiăau fost încadra i pentruăanalizaăstatistic ăînăfunc ieădeăgradulăinsuficien eiă

renaleă laă prezentareă şiă post-revascularizare astfel: IRCă normal ă sauă uşoar : RFGeă ≥ă

60/min/1.73 m2; IRCămoderat : RFGe 30-59 mL/min/1.73 m2; IRCăsever :ăRFGe < 30 

mL/min/1.73 m2. 

 

Analizaăstatistic ăaăbazeiădeădate s-a realizat cu ajutorul softului IBM SPSS v. 20.0, 

fiindăstructurat ăînăcinci etape detaliate în lucrarea de doctorat. Pragul semnifica ieiăstatisticeă

ales a fost  p <0.0523.  

Analiza efectuluiă terapieiăasupraăfunc ieiărenale s-a stabilit prin calcularea pentru 

lotul actual de studiu a mărimii efectului, procentului de variație iă a numărul de pacienți 

care ar trebui tratați pentruăaăob ineăoăameliorareăsemnificativ ăclinic (NNT- number needed 

to treat). Pe baza valorilor lotului de studiu a fost astfel calculate: valori ale procentului de 

variație de 18.80 % pentru RFGeMDRD respectiv de 20.10 % pentru RFGeCKD-EPI, mărimea 

efectului de 0.42 pentru RFGeMDRD şiă respectivădeă0.52ăRFGeCKD-EPI , o valoarea a NNT de 

5.32 pentru RFGeMDRD  si respectiv de 4.82 pentru RFGeCKD-EPI . 
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CAPITOLUL 13. REZULTATE 

STENOZAăDEăARTER ăRENAL ăATEROSCLEROTIC  

13.1.ăANALIZAăINDICATORILORăLAăMOMENTULăÎNROL RIIăÎNăSTUDIU 

 

1. Date demografice 

Vârstaăpacien ilorăcuăSARăaterosclerotic ăaăînregistrat o medie de 63.70 ± 8.76 ani la 

nivelul lotului studiat. Reparti iaăpeăsexeăaăar tatăoăpredominan ămasculin ăsemnificativ ădină

punctă deă vedereă statistic,ă atâtă laă nivelulă lotuluiă generală (pţ0.003)ă câtă şiă laă nivelulă celoră 3ă

subloturi (p=0.005). Analiza comparativ ă aă celoră 3ă subloturiă principaleă nuă aă înregistrată

diferen eăsemnificativeăstatisticăprivind datele demografice analizate aleăpacien ilor. 

 

2. Factori de risc cardiovascular 

Statusulădeă fum torăactiv s-a obiectivat în majoritatea cazurilor la înrolare (60.8% 

fum toriă vs.ă 39.2șă nefum tori,ă pŢ0.001),ă propor iaă deă pacien iă fum toriă fiindă statistică

similar ăînăceleă3ăsubloturi. La 12 luni post-revascularizare, s-a observat o reducere statistic 

semnificativ ă aă prevalen eiă fumatului,ă atâtă laă nivelulă lotuluiă generală (60.8șă vs.ă 32.4ș,ă

pŢ0.001)ă câtă şiă înă sublotulă pacien iloră cuă SARă unilateral ă (55.9șă vs.ă 32.4ș,ă pŢ0.001) 

respectiv SAR bilateral ă (67.9șăvs.ă17.9ș,ăpŢ0.001).ă Înăschimb,ă înăsublotulădeăpacien iăcuă

SARă peă rinichiă unic,ă propor iaă deă fum toriă aă r masă statistică similar ă (58.3% vs. 66.7%, 

p=0.619). 

Analiza indiceluiădeămas ăcorporal  a remarcat faptulăc ,ădeşiănuăau existat diferen eă

întreăsubloturiădinăpunctădeăvedereăalăobezit iiă iă respectivăsupraponderabilit iiăpacien iloră

înrola i,ă propor iaă cumulat ă aă acestoră dou ă categoriiă (IMCă pesteă 25ă kg/m2) a fost statistic 

semnificativămaiămareăcomparativăcuăproportiaăpacien ilor normoponderali (p 0.05).  

Prezen aă diabetuluiă zaharată tipă II aă fostă consemnat ă înă 45.9șă dintreă cazurileă

incluseăînălotulăgeneral,ăf r ăaăseăînregistraăoădiferen ăsemnificativ ăîntreăceleătreiăsubloturi.ă 

Analiza tipului de tratament antidiabetic efectuat în aceste cazuri a documentat 

utilizareaămedica ieiăantidiabeticeăoraleă(ADO)ăînă67.6șădinăcazuri,ănecesarulădeăinsulin ăînă

23.5%, în vreme ce în restul cazurilor din lotul general regimul alimentar specific a fost 

recomandat. La nivelul subloturilor s-aă eviden iată ună procentă semnificativă maiă mareă deă

pacien iăinsulino-necesitan iăînăgrupulăSARăbilateral ăcomparativăcuăSARăunilateral ăşiăSARă

pe rinichi unic (p=0.034), loturi în care majoritatea diabeticilor se aflau în tratament cu ADO 

(p=0.034) . 
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3. Antecedente patologice personale 

CuăexceptiaăantecedentelorădeăEPACăşiăaăcelorădeăHTAărezistent ,ănuăs-au consemnat 

diferen eă întreă celeă 3ă subloturi,ă prezen aă diferiteloră antecedenteă patologiceă fiind similar 

distribuit ă (Tabelă 7).  Este important de  remarcată prezen aă istoriculuiă deă EPACă celă maiă

adeseaăînăgrupulăpacien ilorăcuăSARăbilateral ă iăSARăpeărinichiăunic,ăo rat ăsemnificativ mai 

mic ădeăEPACăanteriorărevasculariz riiăprezentând-oăpacien iiăcuăSARăunilateral ă(pţ0.006).ăă

În plus, în lotul de pacien iăcuăSARăpeărinichiăunic,ămajoritateaăauăprezentatăistoricădeăHTAă

rezistent ă(75ș,ăpţ0.029),ădeăaltfelăoăpropor ieăstatisticăsemnificativ mai mare comparativ cu 

ceaăconsemnat  înălotulăSARăbilateral  şiărespectivăSARăunilateral . 

 

 

 

4. Motivele intern riiăpacien ilorăcuăstenoz ăaterosclerotic ădeăarter ărenal ă 

Înă popula iaă cuă SARă aterosclerotic ă studiat ,ă celeă maiă frecventeă diagnosticeă deă

internare au fost:ă HTAă necontrolat ă (32.4ș),ă sindrom coronarian acut (angin ă instabil ,ă

NSTEMI,ăSTEMI)ăînă28.4șădinăcazuriă iăEPAC (24.3%). 

Analizaă comparativ ă aă subloturiloră aă eviden iată oă diferen ă semnificativ ă întreă

motiveleă intern riiă pacien iloră dină celeă 3ă subloturi,ă pacien iiă cuă SARă peă rinichiă unică fiind 

interna iămajoritarăpentruăEPACă(pţ0.021) comparativăcuărestulăpacien ilor.   
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5.ăAnalizaăindicatorilorădeăfunc ieărenal ălaăînrolare 

Înăgrupulăpacien ilorăcuăSARăbilateral ăşiăSARăpeărinichiăunicăauăfostăobservateăvalori 

sericeăsemnificativămaiămariăcomparativăcuăceleăaleăpacien ilorăcuăSARăunilateral ă(Tabelă8).ă 

Rataădeă filtrareă glomerular ă estimat ăprină prinăecua iaăMDRD la nivelul lotului 

general a înregistrat o valoare medie de 44.55 ± 20.11 ml/min/1.73m2. Au fost eviden iateă

diferen eăsemnificativeăstatisticăîntreăvalorileăRFGeăconsemnateălaăpacien iiăceloră3ăsubloturi, 

lotulăpacien ilorăcuăSARăunilateral ăprezentând valorile cele mai mari comparativ cu cele din 

lotulăSARăbilateral ,ăcareălaărândulălorăauădep ităîn mod semnificativ valorile înregistrate în 

lotul SAR pe rinichi unic (Tabel 8). În mod similar, RFGe estimat ăprinăCKD-EPI a avut 

aceea iă distribu ieă atâtă laă nivelulă lotuluiă generală câtă şiă înă subloturiă (Figuraă 16).ă A fost 

confirmat ă astfelă oă deteriorare aă func ieiă renaleă directă propor ional ă cuă gradulă afect riiă

arteriale renale indiferent de modalitatea de evaluare a acesteia (Tabel 8).  

Majoritateaă pacien iloră înrola iă s-auă prezentată cuă IRămoderat ă (RFGeă întreă 31ă şiă 59ă

ml/min/1.73m2,ăpţ0.001).ăDiferen eăsemnificative au fost notate din acest punct de vedere la 

nivelul subloturilor, observându-seăc ăpacien iiăcuăSARăbilateral ăşiăSARăpeărinichiăunicăs-au 

prezentatămajoritarăcuăIRămoderat ăşiăsever ăspreădeosebireădeăceiăcuăSARăunilateral ălaăcareă

afectarea renal ăaăfostămaiăpu inăpronun at .ăEsteădeăremarcatădeăasemeneaăfaptulăc ăăpacien iiă

cuăSARăpeărinichiăunicăauăprezentatăoădisfunc ieărenal ămaiăaccentuat ,ăeviden iindăpeăcaleădeă

consecin ăunăgradăcelăpu inămoderatădeăIRălaăinternareă(Tabel 8). 
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6. Analiza valorilor tensionale la înrolare 

Valorile medii ale TAS, TAD, TAM i a PP m surate au fost sever crescute la 

nivelul lotului general, diferen eă nesemnificative fiind înregistrate între cele 3 subloturi 

analizate. Analiza TASmax aă ar tată valori semnificativ mai mari laă pacien iiă cuă SARă

bilateral ăcâtăşiălaăceiăcuăSARăpeărinichiăunicăcomparativ cu cele determinateălaăpacien iiăcuă

SARăunilateral  (p=0.001). 

Distribu iaă severit iiă HTA. Deşiă majoritateaă pacien iloră cuă SARă bilateral ă s-au 

încadrat în gradul II de HTA iarăpacien iiăcuărinichiăunicăînăgradulăIII,ăacesteădiferen eănuăauă

dep şităpragulăsemnifica ieiăstatistice pentru cele 3 subloturi. 

Num rulădeăclaseădeămedica ieăantihipertensiv . Administrarea unui singur agent 

antihipertensivăaăfostăconsemnat ădoarăînă2ăcazuri,ămajoritateaăpacientiloră(82.5ș)ăaflându-se 

în tratament cu 3 sau mai multe clase de medicamente antihipertensive, cel mai frecvent 

pacien iiăurmândăunătratamentăcareăcuprindea 3 clase terapeutice asociate (33.8% din totalul 

lotuluiăstudiat).ăNuăauăfostăconsemnateădiferen eăsemnificativeăstatisticăîntreăceleă3ăsubloturiă

din aceast ăperspectiv  . 

 

7.ăProfilulăbiologicăalăpacien ilorăcuăSARălaăînrolare 

Profilul lipidic al pacien ilorăcuăSAR. Analizaăactual ăaăeviden iatăunăprofilălipidică

aterogenic în majoritatea cazurilor înrolate. Analizaă subloturiloră nuă aă decelată diferen eă

semnificative statisticăîntreăparametriiămen iona i. 

Peptidului natriuretic atrial de tip B. De iă s-au înregistrat valori serice mari ale 

BNPă (valoareă absolut ă iă logaritmic ), nu s-auă consemnată diferen eă semnificativeă statistică

acestor variabile între cele 3 subloturi . 

 

8. Parametri ecocardiografici la înrolare 

Valori similare ale parametrilor structurali VS (DTDVS, DTSVS, SIVd, PPd, GPR) 

auăfostăînregistrate,ăf r ădiferen eăîntreăsubloturileăanalizate. 

Geometriaăcardiac  la înrolare. Tipul geometriei VS a fost apreciat pe baza masei 

indexateăVSăşiăaăGPR, observându-se c ădoară9.6șădinătotalulăcazurilorăînrolateăauăprezentată

geometrieăVSănormal ălaăinternare.ăRestulăpacien ilorăau prezentat majoritar HVSăconcentric ă

(58.9%). Distribu iaălaănivelulăsubloturilorăaătipuluiădeăremodelareăcardiac ălaăînrolareăaăfostă

statisticăsimilar . 
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Func iaăsistolic ăaăventricululuiăstângă laă înrolare. Majoritateaăpacien iloră(68.5ș)ă

auă prezentată valoriă aleă FEVSă careă seă încadreaz ă înă limiteleă normale,ă înă timpă ceă 24.7șă auă

prezentat disfunc ieă sistolic ă uşoar ,ă 5.5șă disfunc ieă sistolic ă moderat ă şiă doară 1.4șă

disfunc ieă sistolic ă sever .ă Atâtă valorileă FEVSă câtă şiă propor iaă deă pacien iă cuă disfunc ieă

sistolic ăaăVSăconsemnateălaăpacien iiădinăceleă3ăsubloturiădeăstudiuăauăfost statistic similare. 

Func iaă diastolic ă aă ventricululuiă stâng. Cele 3 subloturi au fost statistic similare 

din punct de vedere al parametrilor de disfunc ieădiastolic ăVSădecela iă la înrolare. Func iaă

diastolic ă normal ă aă fostă obiectivat ă înă doară 4ă cazuriă (5.4ă șă dină total),ă restulă pacien iloră

prezentândădisfunc ieădiastolic ăde diferite grade: grad I (12.2 %), grad II (63.5 %,ăp 0.001) 

şiăgradăIIIă(2.7ăș).ăDistribu iaăpacien ilorăînăfunc ieădeăcategoriaădeădisfunc ieădiastolic ăaăfostă

similar ăîn cele trei subloturi. 

 

9.ăDiagnosticulăpozitivăalăstenozeiădeăarter ărenal ă 

Stabilirea diagnosticului. Confirmareaă imagistic ă aă prezen eiă SARă s-a efectuat în 

majoritatea cazurilor secundar unei suspiciuniă cliniceă înalteă deăHTAă secundar  (70.3% din 

lotul de studiu). În rândul acestora, confirmarea diagnosticului prin arteriografie renal ă s-a 

f cutădeăprim ăinten ieăînă36.5șădinăcazuri,ădup ăevaluareaăDopplerădeăartereărenaleăînă50ș,ă

dup ăefectuareaăangio-CTă17.3șăşiărespectivădup ăangio-RMNălaă9.6șădinăpacien i.ăReieseă

dină analizaă actual ă oă subutilizareă înă practicaă curent ă aă acestor modalit iă imagisticeă non-

invazive de diagnostic (angio-CT, angio-RMN),ă posibilă datorit ă disponibilit iiă reduseă şiă aă

costurilor ridicate. 

 

10. Terapia de revascularizare prin angioplastie cu implantare de stent  

Indica iaădeărevascularizare. Celămaiăfrecvent,ăindica iaădeărevascularizareărenal ăaă

fostă justificat ă deă prezen aă HTAă înă 47.3șă dină cazuri,ă urmat ă deă IRă progresiv ă (21.6ș),ă

EPACă(17.6ș)ă iăangin ărefractar ă(13.5ș)ălaănivelulălotuluiăgeneral.ă 

Înă cazulă pacien iloră cuă SARă unilateral ă şi bilateral ,ă indica iaă aă vizată predominant 

HTAărezistent  comparativ cu SAR pe rinichi unic la care s-aăremarcatăEPACăhipertensivăşiă

IRăcaă iăprincipaleăindica iiăpentruăangioplastiaăcuăstentălaănivelulăarterei renale (p=0.03). 

Caracteristici angiografice aleăafect riiăartereiărenaleăînăpopula iaăstudiat  

Localizarea leziunii. Interesareaă segmenteloră proximaleă şiă mediiă arterialeă (non-

ostiale)ă aă fostă maiă frecventă observat ă înă lotul de studiu (p<0.001), leziunile ostiale fiind 
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decelate în 32.2% din cazuri iar cele la nivelul arterelor polare în 5.4% din cazurile întregului 

lot analizat, distribu iaălocaliz riiălezionaleăfiind similar ăîntreăceleă3 subloturi analizate.  

Înă func ieă deă aspectulă intraprocedurală ală leziuniiă stenoticeă arteriale,ă aă fostă posibil ă

obiectivareaă leziuniiă instabileă (plac ăulcerat ,ă tromboz ,ăplac ăcuăriscăemboligenăcrescut)ă laă

pacien iiă studia i.ă Propor iaă celoră careă auă prezentată leziuniă cuă riscă înaltă deă complica iiă

ulterioareăaăfostădeă12.2șăînălotulăgeneral,ăf r ăs ăexisteădiferen eăîntre subloturi. 

Severitateaă SAR,ă indiferentă deă arteraă afectat ,ă aă variată întreă 70șă şiă 95ș,ă mediaă

decelat ă fiindă deă ă 83.04ă ˃ă 7.80șă laă nivelulă lotuluiă general.ă Severitateaă leziuniiă aă fostămaiă

mareă laă pacien iiă cuă SARă bilateral ă iă SARă peă rinichiă unic,ă îns ă diferen aă dintreă celeă 3ă

subloturiănuăaăatinsăpragulăsemnifica ieiăstatistice (p=0.051). 

Tipulă revasculariz riiă şiă gradulă leziuniiă restante. Ună num ră semnificativă deă

pacien iă (66.2ș)ă auă beneficiată deă revascularizareă total ,ă f r ă leziuniă restante (p =0.005). 

Acestoraă liă seă adaug ă pacien iiă cuă SARă peă rinichiă unică (16.21ș),ă considera iă caă fiindă

revasculariza iă totală (revascularizareaă uneiă singureă artereă renaleă înă condi iileă pierderiiă

func ionaleă aă unuiă rinichi,ă fieă prină nefrectomie,ă fieă prină ocluzieă arterial ă renal ă – rinichiul 

r masăfunc ionalăcompensândăfunc iaărenal ).ăProcentulăseăridic ăastfelălaă82.43șădeăpacien iă

revasculariza iătotalădinălotulăstudiatădeăSARăaterosclerotic .ă 

Circumferin aăşiălungimeaăstentuluiăimplantat. Circumferin aăstentului implantat a 

variatăîntreă4.5ă iă7ămm,ăvaloareaămedieădecelat ăfiindădeă5.85ă˃ă0.76ămmălaănivelulălotuluiă

general.ăLungimeaăstetuluiă implantatăaăvariată întreă15ă iă20ămm,ămedia înregistrat ă fiindădeă

17.47 ± 1.88mm. Nu s-au înregistrat diferen eăîntreădistribu iaăacestorăvaloriălaănivelulăceloră3ă

subloturi analizate. 

Complica iiă peri-procedurale. Hematomul post-interven ională aă fostă obiectivată laă

17.6% din cazuri iar pseudoanevrismul într-oăpropor ieădeă4.1ș.ăCreatininaăseric ăaăcrescut 

nesemnificativ post-angioplastieăcuăstentălaă36.5șădinăpacien i,ăIR acutizat ăfiindăprezent ăînă

2ăcazuriă(2.7ș),ăf r ăaănecesitaădializ ătemporar ăsauăpermanent ăpentruăremisie.ăSubloturileă

auăfostăsimilareădinăpunctădeăvedereăalăinciden eiăcomplica iilor amintiteă(p 0.05). 

 

11.ăCaracteristiciăaleăafect riiăateroscleroticeăînăteritoriiăvasculareăasociate 

Boalaă coronarian ă ischemic . Prevalen aă afect riiă ateroscleroticeă aă artereloră

coronareă aă fostă deă 55.4șă înă lotulă general,ă distribu iaă acesteiaă laă nivelulă subloturilor fiind 

similar .ăDinăpunctădeăvedereăalăextensieiăafect riiăcoronariene,ăseă remarc ăoăfrecven ămaiă
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mare bolii bi- iătricoronariene comparativăcuăafectareaăunicoronarian ăînălotulăgeneral.ăNuăs-

auă consemnată diferen eă semnificative statistic între celeă 3ă subloturiă privindă propor ia 

pacien ilorăînăfunc ieădeăextensia bolii coronariene. 

Afectareaăaterosclerotic ăcarotidian . Afectareaăaterosclerotic ăaăarterelorăcarotideă

aă fostă observat ă în 56.8% din cazurile înrolate. În subloturi, s-a remarcat ponderea 

semnificativăcrescut ăaăafect riiăcarotidieneălaăpacien iiăcuăSARăbilateral ăşiăSARăpeărinichiă

unic, afectarea carotidian  bilateral ă fiindă deă asemeneaă maiă frecvent ă înă acesteă dou ă

subloturi. 

Stenoze carotidiene semnificative bilateral au fost decelate prin control angiografic în 

grupul de SAR bilaterală (68.8ș)ăcomparativăcuăcelelalteădou ăsubloturiă(pŢ0.001).ăAceast ă

analiz ă confirm ă rezultateleă unuiă studiuă publicată anterioră careă aă cuprinsă 58 deă pacien iă dină

lotul actual, generând un modelăfidelăpentruăpredic iaăSARăbilateral ăprinăasociereaăRFGeCKD-

EPI cuă stenozaă carotidian ă bilateral ă (predictoriă independen iă multivaria i), modelul actual 

incluzândăurm toriiăpredictoriăindependen i: 

 Stenoza carotidian ăbilateral ăsemnificativ :ăprobabilitatea existen eiăSARă

bilateral ăsemnificativ  laăpacien iiăcuăstenoz ăsemnificativ ăbicarotidian ăcreşteădeă24.4ă

oriăcomparativăcuăceaăaăpacien ilorăf r ăaceast ăafec iune. 

 RFGeCKD-EPI baseline: pentru fiecare 1 mL/min/1.73m2 sub valoareaămedian ă

de 45.65 ml/min/1.73m2  a RFGeCKD-EPI, probabilitateaăexisten eiăSARăbilateral ăcreşteădeă

0.94 de ori. 

Putereaă deă predic ieă aă modeluluiă bazată peă asociereaă ambiloră predictoriă aă fostă

determinat ă laă valoareaă deă 85.1ș,ă sensibilitateaă deă predic ieă fiindămaiă bun ă decâtă înă cazulă

utiliz riiăfiec ruiăpredictorăindependentăseparată(Figuraă27).ă 

Boalaăarterial ăperiferic . Boalaăarterial ăperiferic ăaăfostăobiectivat ăînă58.1șădină

cazuri.ăNuăauăexistatădiferen eăsemnificativeăstatistică întreăceleă3ăsubloturiăanalizateăprivindă

distribu iaăpacien ilorăcuăafectare arterial ăperiferic . 

Num rulădeăteritoriiăafectateăconcomitentădeăateroscleroz .ăÎntrucât am observat o 

prevalen ă ridicat ă aă extensieiă afect riiă ateroscleotice,ă num rulă teritoriiloră afectateă

concomitentă aă fostă analizat.ă Valoareaă medieă înregistrat ă aă fostă deă 1.95˃1.16ă laă nivelulă

întregului lot. De iănuăs-auăeviden iatădiferen eălaănivelulăsubloturilor,ăs-a remarcat faptulăc ă

ună num ră crescută deă pacien iă auă prezentată afectareă aterosclerotic ă înă pesteă dou ă teritoriiă

vasculare concomitentă cuă afectareaă aterosclerotic ă renal ,ă procentulă crescândă directă

propor ionalăcuăcreştereaăseverit iiăafect riiărenale. 
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13.2. ANALIZA INDICATORILOR LA 12 LUNI POST-REVASCULARIZARE 

EFECTELEăREVASCULARIZ RIIăASUPRAăFUNC IEIăRENALE 

Valorile creatininei serice. Similarădatelorăob inuteălaăînrolare,ăînăgrupulăpacien iloră

cu SAR bilateral ăşiăSARăpeărinichiăunicăauăfostăobservateăceleămaiămariăvaloriăaleăcreatininei 

serice. Rata filtr riiă glomerulare estimat ă prină MDRD la nivelul lotului general a 

înregistrat o valoare medie de 52.92 ± 21.03 ml/min/1.73m2, ameliorat ă fa ă de momentul 

înrol rii. Analizaă subloturiloră aă stabilită faptulă c ăRFGeMDRD laă pacien iiă cuăSARăpeă rinichiă

unică aă fostă semnificativămaiă sc zut  (Tabel 18). Rata filtr riiă glomerulare estimat ă prin 

CKD-EPI aă avută aceea i distribu ieă peă subloturi, cele mai mici valori fiind consemnate în 

rândulăpacien ilorăcuăSARăpeărinichiăunic. 

Gradul IRMDRD post-revascularizare aăr masăpredominantămoderată(60.8ș)ăînălotulă

general.ă Înămodăsurprinz tor,ăniciădeăaceast ădat ănuăs-auă înregistratăcazuriădeă IRăuşoar ă înă

sublotul SAR pe rinichi unic, aspect ce relev ăfaptul c ăniciunăpacientăcuăIRămoderat ănuăsi-a 

ameliorat func iaărenal ăpân ălaăIRău oar ăpost-revascularizare.  

Procentulă deă varia ie al RFGeMDRD post-revascularizareă renal ă laă nivelulă lotuluiă

general a consemnat valori cuprinse între  -25șăşiă151ș,ăînregistrândăoămedieădeă23ă˃ă30ș.ă

Analizaăcomparativ ăaăsubloturilorăaăar tatăvaloriădiferiteăpost-revascularizare ale procentului 

deăvaria ie,ăîns ăsemnifica iaăstatistic ănuăaăfostăatins ăpentruăniciunăsublotăanalizat.ă 

Evolu iaă func ieiă renale,ă definit ă înă func ieă deă valorileă limit ă calculateă pe baza 

procentului de variație (18.3% pentru RFGeMDRD iă 20.1șă pentruă RFGeCKD-EPI ) a fost 

apreciat ă la nivelul lotului general astfel: Funcţie renală ameliorată aă fostă obiectivat ă înă

52.7% din cazurile înrolate. Funcţie renală staţionară au prezentat 43.2% dintre cazuri. 
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Funcţie renală agravată aăfostăprezent ăîn 4.1% din cazuri. Evolu iaăfunc ieiărenale la nivelul  

subloturilor esteă redat ă înă figuraă 30.ă Înă modă absolută surprinz tor,ă procenteă egaleă auă fostă

obiectivate înăceeaăceăprive teăevolu ia func ieiărenale,ăindiferentădeămetodaădeăcalcul a RFGe 

folosit ă(MDRDăsauăCKD-EPI). 

Pacien iiă auă fostă împ r iti în vederea analizei statistice finale a predictorilor 

r spunsuluiă laă terapiaă deă revascularizare renal  în responderi (52.7ș)ă şiă non-responderi 

(47.3%). Responderi la terapie auă fostă considera iă doară pacien ii aă c roră func ieă renal ă s-a 

ameliorat semnificativ post-revascularizare. 

 

 

  
Figuraă30.ăReprezentareaăgrafic ăaăevolu ieiăfunc ieiărenaleălaănivelulăsubloturilor. 
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EFECTELEăREVASCULARIZ RIIăASUPRAăTENSIUNIIăARTERIALE 

Varia iaă valoriloră tensionaleă (diferen aă întreă valoareaă laă înrolareă iă ceaă post-

revascularizare) aă eviden iată sc deriă semnificativeă ale TAS,ă TAD,ă TAMă i PP la nivelul 

lotului general i în toate cele 3 subloturi analizate. 

 Distribu iaă severit iiă HTA. Post-revascularizare, s-a remarcat diminuarea 

important ăaăgraduluiăHTA,ămajoritateaăcazurilorăîncadrându-seăfieăînăcategoriaăpacien ilorăcuă

HTAă controlat ă (35.1ș),ă fieă înă gradulă IăHTA (36.5ș).ă Seă remarc ă atâtă laă nivelulă lotuluiă

generalăcâtăşiăpeăsubloturiăoătendin ădeăameliorareăaăvalorilorătensionale,ăde iădiferen eleănuă

au atins pragul semnifica ieiăstatistice.  

Num rulă claseloră deă medica ieă antihipertensiv . Varia iaă acestuiă parametruă nuă aă

prezentată oă sc dereă semnificativ ă aă necesaruluiă terapeutică post-revascularizare nici în lotul 

generală i nici în subloturile studiate comparativ. 

Dozeă sc zuteă aleă medica ieiă antihipertensive. La nivelul lotului general a fost 

eviden iat ă sc dereaă dozeloră medica ieiă antihipertensiveă post-revascularizare în 25.7% din 

cazuri. Au fostă considera iă responderi TA la terapia de revascularizare cei la care s-a 

eviden iatăvindecarea sau controlul TA înăprezen aădozelorăreduseă iăalănum ruluiădeăclaseă

terapeuticeăp strateăsauăsc zute.ă 

R spunsulălaăterapiaădeărevascularizare bazat pe evolu iaăvalorilorătensionale la 12 

luni post-interven ionalăaăfostăcuantificatădup ăcumăurmeaz : 

HTA vindecată nuă aă fostă obiectivat ă înă lotulă studiat.ă HTA controlată post-

revascularizare s-a înregistrat în 35.1% din cazuri. HTA ameliorată  aă fostă obiectivat ă laă

44.6șădintreăpacien i.ăHTA staționară aăfostădecelat ăînă20.3șădinătotalulăcazurilor. 

Diferen eleă întreă subloturiă nuă auă fostă remarcabileă dină punctă deă vedereă ală evolu ieiă

valorilor tensionale (Figura 33). Pacien iiă auă fostă încadra iă pentruă etapaă identific riiă

predictorilor în responderi (35.1ș)ă şiă non-responderi TA (64.9%) la terapia de 

revascularizare, considerându-seă responderiă doară pacien iiă careă auă prezentată controlulă TA 

post-revascularizare. 
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Figuraă33.ăReprezentareaăgrafic ăaăevolu ieiăgraduluiăHTAăînăsubloturileăstudiate. 

 

EFECTELEăREVASCULARIZ RIIăASUPRAăPROFILULUIăBIOLOGICă 

Profilulă lipidicăalăpacien ilorăpost-revascularizare. Varia iaăparametrilorăprofiluluiă

lipidic laă nivelulă lotuluiă generală ă aă înregistrată modificareaă semnificativ ă statistică aă tuturoră

parametrilorăanaliza i.ăPacien iiăcuăSARăpeă rinchiăunicăs-au remarcat printr-un r spunsămaiă

slabăalăamelior riiăprofilului lipidic post-revascularizare. 

Considerând acesteădiferen eăînăevolu iaăprofiluluiălipidic,ăaăfostăstudiat ăipotezaăunuiă

r spunsă ădependentădeătratamentulăcuăstatineăadministrat.ăAstfel,ăanalizaăvaria iei profilului 

lipidică aă demonstrată modificareaă semnificativ ă aă tuturoră parametriloră evalua iă înă cazul 

tratamentului permanent cuă statin  (pre- iăpost-interven ional):ă sc dereaă lipideloră totaleă

(p<0.001), colesterolului total (p< 0.001), LDL-C (p<0.001) trigliceridelor (p = 0.032)ă şiă

cresterea HDL-c (p=0.032)ă şiă aă raportuluiă HDL-c/LDL-c (p <0.001). Tratamentulă ini iată

post-interven ional a avut un impact semnificativ doar peă sc dereaă lipideloră totaleă

(pţ0.014),ărestulăparametrilorăfiindămodifica iădeăoămanier ănesemnificativ ă(p 0.05).  

 Se desprinde astfel importan aăutiliz riiătratamentuluiăcuăstatin ăpre-interven ionalădină

perspectivaămodific rilorăbeneficeăaleăprofiluluiălipidicălaă12ăluniăpost-revascularizare. 

Peptidul natriuretic atrial tip B. Analiza varia ieiă BNPă iă LnBNP  aă înf i ată oă

sc dereă semnificativ ăaăLnBNPă(pţ0.002) la nivelul întreguluiă lot.ă Interesantăesteă faptulăc ă

varia iaăLnBNPăaă fostă semnificativădiferit ă iă întreă subloturi,ă pacien iiă cuăSARăbilateral ă şiă

SARă peă rinichiă unică prezentândă oă sc dereă semnificativă maiă mareă aă LnBNPă post-

revascularizare comparativ cu grupul de SAR unilateral  (p=0.031 respectiv p=0.007). 
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EFECTELE REVASCULARIZARII ASUPRA PARAMETRILOR 

ECOCARDIOGRAFICIăANALIZA I 

Analizaăvaria ieiădiametrelorăVSă(diferen aădintreăvaloareaăini ial ăşiăceaădetectat ălaă

12 luni post-revascularizare)ănuăaăeviden iatămodific riăsemnificativeă înăsensulăcreşteriiăsauă

sc deriiădiametrelorăVSăniciăînălotulăgeneral,ăniciăînăsubloturi.ă 

Dimensiunileă SIVdă şiă PPd post-revascularizare au înregistrat valori medii peste 12 

mmă(12.45ă˃ă1.72mmă iărespectivă12.07ă˃ă1.81mm).ăSimilar,ăGPRăaăvariatăîntreă0.31ăşiă0.79,ă

mediaăînregistrat ăfiindădeă0.46ă˃ă0.10ă(valorileădistribuiteăpeăsubloturi). 

Analiza varia ieiă parametriloră ecocardiograficiă sugestivi pentru HVS a confirmat 

faptulă c ,ă fa ă deă momentulă înrol rii,ă to iă parametriiă men iona iă auă înregistrată sc deriă

semnificative. Efectul terapiei de revascularizare asupra HVS la nivelul subloturilor nu a fost 

similar,ăastfelăîncâtăsc dereaăpost-revascularizareăaăparametrilorăanaliza iălaăpacien iiăcuăSARă

pe rinichi unic nu a atins limitaă semnifica ieiă statistice.ă Surprinz tor,ă evolu iaă ceaă maiă

favorabil ăpost-revascularizare au înregistrat-oăpacien iiăcuăSARăbilateral  înăsensulăsc deriiă

masei VSă(indexat ă i înăvaloareăabsolut )ă(Tabelă26). 

Geometriaă cardiac .ă Tipul geometriei ventriculare apreciat pe baza masei VS 

indexateăşiăaăGPR post-revascularizare a fost caracterizat deăunăprocentămaiămicădeăpacien iă

careă auă prezentată geometrieă normal ă VSă comparativă cuă momentulă înrol riiă (5.8șă versusă

9.6ș)ălaănivelulălotuluiăgeneral.ăRestulăpacien ilorăs-au încadrat în cele 3 tipuri de remodelare 

cardiac ă (remodelareă concentric ,ă HVSă concentric ,ă HVSă excentric ),ă cuă predominan aă

majoritar ă aă HVS concentrice (60.3ș).ă Distribu iaă peă subloturiă înă func ieă deă tipulă deă

remodelareăcardiac ăpost-revascularizareăaăfostăstatisticăsimilar . 

Analizaă r spunsuluiă geometrieiă VSă laă revascularizareaă renal ă aă eviden iată înă

majoritateaă cazuriloră prezen aă unuiă profil de remodelare cardiacă staţionar înă evolu ieă

(94.1%). Geometria VS normalizată s-aă reg sită înă numaiă 2.9șădină cazuriă (2ă pacien iă careă

prezentauăanteriorăremodelareăconcentric ),ăînătimpăceăprogresia HVS aăfostădecelat ăînăalteă

2.9șădinăcazuriălaănivelulălotuluiăgeneral.ăEvolu iaăgeometrieiăVSăpeăsubloturiăaăfostăsimilar . 

Astfel,ă deşiă s-auă observată sc deriă semnificativeă aleă dimenisuniloră SIVd,ă PPd,ăGPR,ă

maseiăVSă iămaseiăindexateăVSăpost-revascularizare, impactulămodific rilorăecocardiograficeă

beneficeă raportateă anterioră peă subloturiă nuă aă avutămagnitudineaă necesar ă pentruă aă produceă

efecteăasupraămodific riiătipuluiădeăgeometrieăventricular . 
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Func iaă sistolic ă ventricular .ă Func iaă sistolic ă VSă apreciat ă prină FEVS a variat 

între 35-65ș,ăînregistrândăoămedieădeă53.83ă˃ă7.44șăînălotulăgeneral.ăMajoritateaăpacien iloră

(66.7ș)ăauăprezentatăvaloriăaleăFEVSăîncadrateăînălimiteleănormale,ă24.6șăauăavutădisfunc ieă

sistolic ă uşoar ,ă 8.7șă disfunc ieă sistolic ă moderat ,ă disfunc iaă sistolic ă sever ă nefiindă

raportat ă înă niciună cază înrolată (valoriă aleă FEVSă diferiteă pentruă fiecareă sex).ă Atâtă valorileă

FEVSăcâtăşiăpropor iaădeăpacien iăcuădisfunc ieăsistolic ăaăVSăconsemnateăînăceleă3ăbra eăale 

studiului au fost statistic similare. 

Varia iaă FEVS nuă aă atinsă semnifica iaă statistic ă niciă înă lotulă generală (t=1.431, 

p=0.157)ăşiăniciălaănivelulăceloră3ăsubloturiăprinăanaliz ăcomparativ ă(p 0.05).  

Func iaă diastolic ă ventricular . Analizaă func ieiă diastolice post-revascularizare a 

fostăefectuat ădoarălaăceiă62ădeăpacien iălaăcareăauăexistatădateăcompleteălaăambeleămomenteă

aleă evalu riiă ecocardiograficeă (E,ă A,ă TDE,ă E/A,ă eț,ă E/eț,ă dimensiuneaă ASă iă volumulă ASă

indexat). Nu s-auă consemnată diferen eă semnificative statistic între subloturi din punct de 

vedereăalăvalorilorămediiăaleăparametrilorădeădisfunc ieădiastolic ăVSăpost-revascularizare.  
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Varia iaă acestora (diferen aă dintreă valoareaă ini ial ă iă ceaă m surat ă laă 12ă luni) la 

nivelul lotului general a fostă semnificativămodificat ă doară înă cazulă velocit iiă undeiă eță şiă aă

raportului E/e', astfel încât post-interven ionalăvalorileăețăauăcrescutăsemnificativăînămedieăcuă

0.24 ± 0.78ăcm/săiarăraportulăE/ețăaăsc zutăcuă1.25˃2.76 (p=0.015 respectiv p=0.001). 

Analizaă comparativ ă aă subloturiloră aă eviden iată cre terea velocit iiă undeiă eță şiă

sc derea raportul E/e' post-revascularizareă doară înă grupulă pacien iloră cuă SARă bilateral  

(p=0.008 respectiv p=0.006).  

Evolu iaă func ieiă diastoliceă laă 12ă luniă deă laă revascularizareă aă ar tată staționarea 

gradului de disfuncție diastolică într-un procent majoritar de cazuri (64.5%), ameliorarea 

funcţiei diastolice laă 24.1șă dină pacien iă (nuă iă normalizarea),ă iară 4.8șă auă prezentat 

agravarea funcţiei diastolice laă nivelulă lotuluiă general.ă Distribu iaă ă evolu ieiă func ieiă

diastoliceăpeăsubloturiăaăfostăsimilar ă(p 0.05). 

 

13.3ăEVOLU IAăPACIEN ILORăÎNăPERIOADAăDEăURM RIREăEXTINS  

 

Durataăurm ririiămorbi-mortalit iiăpacien ilorăa fost în medie de 24.27 ± 12.16 

luni (minim 12,ă maximă 50ă deă luni)ă deă laă revascularizare,ă similar ă înă toateă subloturileă

analizate. 

Beneficiul clinic post-revascularizare. Beneficiul clinic a fost definit ca impactul 

revasculariz riiă asupraă calit iiă iă durateiă vie iiă sauă ameliorareaă obiectiv /rezolu iaă

indicatorilor clinici pentru care s-a decis revascularizarea prin angioplastie cu implantare de 

stent la nivelul arterei renale.  

Astfel,ă peă parcursulă urm ririiă pasiveă aămorbi-mortalit iiă pacien iloră înrola i, 74.2% 

dintreă ace tiaă auă necesitată reinternareă datorat ă pierderiiă beneficiuluiă clinică (angin ,ă HTA,ă

fenomeneă deă IC,ă claudica ie).ă În cazul a 43ă deă pacien iă s-a decis efectuarea arteriografiei 

renale,ă fieăcaă investiga ieăprincipal ăpentruăverificareaăpermeabilit iiă stenturiloră implantate,ă

fie în timpul coronarografiei sau a arteriografiei periferice. S-au documentat astfel restenoze 

intrastentă laă13.5șădinăpacien i,ă iară înă2ă cazuriă s-aă eviden iatăproliferareă intimal ă intrastentă

(stenoz ă nesemnificativ ă hemodinamic)ă f r ă necesară deă reinterven ie.ă Progresiaă leziuniiă

restanteă aă fostă eviden iat ă înă alteă 2ă cazuri.ă Analizaă distribu ieiă pacien iloră cuă restenoz ă

intrastent la nivelul subloturilor studiate aăfostăsimilar . 
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Evenimente adverse majore. Înă perioadaă extins ă deă urm rireă post-revascularizare 

renal ă s-au obiectivat evenimente cardiovasculare adverse majore în 32.4% din totalul 

pacien iloră înrola i.ă Evenimenteleă analizateă auă inclus:ă IMA (6.7% din cazuri), repetarea 

EPAC (8.1%), AVC (2.7ș)ă şiădecompensarea IC (16.2%) post-revascularizare.ăReintern riă

pentru ICC/EPAC au totalizat 24.3% dintre evenimentele cardiovasculare majore.  

IR acut ăpost-revascularizareă iă necesarulădeădializaă (temporar ă sauăpermanent )ă auă

fost considerate evenimente adverse renale majore. Rata acestora a fost de 9.5% la nivelul 

întregului lot, similar distribuite pe subloturi.  

Deces. Rataămortalit iiădeăoriceăcauz ăînălotulăgeneralăs-a ridicat la 14.9% în perioada 

medieă deă urm rireă deă 24.27ă ˃ă 12.16ă luniă (insuficien ă respiratorie, sepsis, neoplazie, 

trombembolismă pulmonar).ă Analizaă peă subloturiă aă eviden iată oă distribu ieă similar ă aă

deceselor. Oăpropor ieădeă6.8șădinătotalulăpacien ilorăauădecedatădinăcauzeăcardiaceă(EPAC,ă

ICădecompensat ,ătamponadaăcardiac ,ăIM). 
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13.4 ANALIZA OBIECTIVELOR PRIMARE ALE STUDIULUI. CORELA IIăŞIă
PREDICTORI 

 

TENSIUNEAăARTERIAL  

Analizaăcorela ieiăr spunsuluiăvalorilorătensionaleă(responderăTA)ălaă

revascularizareaărenal ăînălotulăgenerală 

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ,ă peă baza coeficientului Spearman (rs)ă aă eviden iată

urm toareleăcorela iiă statistic semnificative întreăparametriiăurm ri iă şiăcontrolul TA post-

revascularizare renal :ă tipul afectării arterei renale (uni-, bilaterală sau stenoză pe rinichi 

unic), consumul de alcool, prezența DZ, medicaţia DZ, valoarea glicemiei pre- şi post-

revascularizare, controlul DZ, aderenţa la tratament, dozele scăzute ale medicaţiei 

antihipertensive și numărul de clase terapeutice post-revascularizare, rinichiul sub 7 cm, 

afectarea carotidiană concomitentă, prezența leziunii restante, circumferinţa stentului 

implantat, dimensiunea SIVd, hiperpotasemia, hiperuricemia, tratamentul antiagregant 

plachetar, restenoza intrastent, TAS şi variația TAS post-revascularizare, TAD la înrolare, şi 

variația TAD post-revascularizare, TAM şi variația TAM post-revascularizare. 

 

Identificareaăpredictorilorăr spunsuluiăfavorabilăalăTAă(responderăTA)ăpost-

revascularizare 

 

Analizaădeă regresieă logistic ăunivariat ă aă confirmată caăpredictoriă univaria i pentru 

controlul TA post-angioplastie laănivelulălotuluiăgeneralăurm toareleăvariabile:ătipul afectării 

renale, consumul cronic de alcool, DZ, tratamentul DZ, aderenţa la tratament, rinichiul 

scleroatrofic (< 7cm), severitatea leziunii restante, circumferinţa stentului utilizat, valorile 

TAD și hiperkaliemia la prezentare (Tabel 29). 

Dorindu-se identificarea unui model predictiv al controlului valorilor tensionale post-

revascularizareă renal ă bazată numaiă peă evaluareaă ini ial ă aă pacien iloră cuă SAR,ă nuă auă fostă

incluse în regresia uni- iă multivariat ă parametriiă deă evaluareă decela iă laă 12ă luniă post-

revascularizare,ăînăciudaăcorela iilor semnificative eviden iate. 
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Modelădeăpredic ieăalăr spunsuluiăfavorabilăalăvalorilorătensionaleă(responder 

TA)ălaăterapiaădeărevascularizareărenal  

Analiza de regresie logistică multivariată a validat urm torii predictoriăindependen iă

ai controlului TA la terapie: 

 Diabetul zaharat: probabilitatea pacien iloră non-diabetici deă aă r spundeă laă

terapie prin control TA  este de 8.42 de ori mai mare comparativ cu cea aă pacien iloră

diabetici. 

 Valorile TAD baseline: pentru fiecare cre tere cu 1 mmHg peste valoarea 

median ădeă100 mmHg a valorii TAD pre-stentare,ăprobabilitateaădeăr spunsăfavorabil a 

TA post- revascularizare cre te de 0.91 de ori. 

 Severitatea leziunii restante: pentruă fiecareă creştereă cuă 1șă pesteă valoareaă

median ă deă 70șă aă leziuniiă restante,ă probabilitateaă deă r spuns favorabil a TA scade de 

0.96 de ori. 

Modelul identificatăceă includeăaceşti predictori independen iă asocia iă areăoăacurate eă

de 86.5% pentru a prezice corect controlul TA post-angioplastie cu implantare de stent la 

nivelul arterei renale (Tabel 31). 
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FUNC IAăRENAL  

Analizaăcorela ieiă i identificarea predictorilor r spunsuluiăfavorabilăalăfunc ieiă

renale (responder),ăapreciat  prinăevolu iaăRFGeMDRD post-revascularizare 

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ă aă eviden iată urm toareleă corela iiă statistic 

semnificative întreă ameliorareaă func ieiă renale apreciat ă prină evolu iaă RFGeMDRD şiă

urm toareleă variabile: ameliorare CKD-EPI, raportul E/A post-revascularizare și evoluţia 

funcţiei diastolice.  

Analizaădeăregresieălogistic ăunivariată laănivelulălotuluiăgeneral,ăavândăcaăvariabil ă

dependent ă ”ameliorareaăMDRD”,ănuăaă indentificatănici unăpredictorăală amelior riiă func ieiă

renale (RFGeMDRD).ăÎnăconsecin ănuăs-aăpututăidentificaăunămodelădeăpredictoriăindependen iă

aiăr spunsuluiăfavorabil alăfunc ieiărenaleăpost-revascularizare pe baza RFGeMDRD.   

 

Analizaăcorela ieiă i identificarea predictorilor r spunsuluiăfavorabilăalăfunc ieiă

renale,ăapreciat ăprinăevolu ia 

RFGeCKD-EPI  (responder) post-revascularizare 

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ă aă eviden iată urm toareleă corela iiă statistică

semnificative întreăameliorareaăfunc ieiărenaleă(responder)ăapreciat ăprinăvalorileăRFGeCKD-

EPI şiă urm toareleă variabile: ameliorarea funcției renale prin MDRD, responder TA, 

creatinina baseline și post-revascularizare, fumatul, RFGeCKD-EPI la înrolare, PP la înrolare, 

velocitatea undei E și raportul E/A post-revascularizare. 

Analizaă deă regresieă logistic ă laă nivelulă lotuluiă generală aă confirmată caă predictori 

univaria i pentruă responderă ală func ieiă renaleă post-revascularizareă urm toareleă variabile:ă

valoarea creatininei și ale RFGeCKD-EPI, valorile PP şi fumatul. 

Similarăcuăsitua iaăexpus ăînăcazulăaprecieriiăr spunsuluiăTA, dorindu-se identificarea 

unui model predictiv al amelior rii func ieiărenaleăbazatănumaiăpeăevaluareaăini ial ăaăacestoră

pacien iăcuăSAR,ănuăauăfostăincluseăînăanalizaăuni- iămultivariat ăparametriiădeăevaluareălaă12ă

luni post-revascularizare, în ciuda corel riiăsemnificative. 
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Modelădeăpredic ieăalăr spunsuluiăfavorabilăalăfunc ieiărenaleă(responder) 

laăterapiaădeărevascularizareărenal ă 

 

Pentru identificarea predictorilor independenţi aiă r spunsuluiă favorabilă ală func ieiă

renaleă estimat ă prină RFGeCKD-EPI, variabilele confirmate în cadrul analizei de regresie 

logistic ă univariat ă dreptă predictoriă auă fostă introduşiă înă analiza de regresie logistică 

multivariată.ăAstfelăauăfostăvalida iăcaăpredictoriă independen iăaiă amelior rii func ieiă renaleăă

post-revascularizareăurm toareleăădou ăvariabile: 

 RFGeCKD-EPIbaseline: pentru fiecare 1ml/min/1.73m2 sub valoareaă median ă

de 45.65ml/min/1.73m2 a RFGeCKD-EPI laă înrolare,ă probabilitateaă deă r spunsă favorabilă aă

func ieiărenaleăpost-angioplastie scade de 0.96 ori. 

 Statusulă deă fum tor: probabilitateaă deă r spunsă favorabilă aă func ieiă renaleă

post- revascularizareăaăpacien ilorănefumatoriăesteădeă2.99ăoriămaiămareăcomparativăcuăceaăă

aăpacien ilorăfum tori. 

 

Modelulă deă predic ieă astfelă identificată de ineă oă acurate eă deă 72.8% pentru a prezice 

corect calitatea de responder al funcţiei renale (apreciată prin CKD-EPI) la terapia de 

revascularizareărenal ă(Figura 37). 
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Înă modă surprinz tor,ă evaluareaă predictoriloră amelior riiă func ieiă renaleă post- 

revascularizareănuăaăfostăsimilar ăcomparândăceleădou ămetodeădeăapreciereăaăRFGeă(MDRDă

şiăCKD-EPI), cuă toateă c ă analizaă descriptiv ă aă ar tată concordan aă acestoraă peă totă parcursulă

studiului.ă Deşiă metodeleă seă asociaz ă semnificativă înă propor ieă deă 89.4ș,ă a a cum a 

demonstratăanalizaădeăcorela ieăbivariat ,ăseăremarc ăfaptulăc ămaiămulteădateăauăfostăob inuteă

folosind RFGeCKD-EPI,ăsugerândăoămaiămareăacurate eăînăapreciereaăfunc ieiărenaleălaăpacien iiă

cuăSARăaterosclerotic ăprinăaceast ămetod ădeăestimare. 

 

EVENIMENTELE ADVERSE MAJORE 

EVENIMENTE CARDIOVASCULARE ADVERSE MAJORE 

Analizaăcorela ieiă i identificarea predictorilor evenimentelor cardiovasculare 

adverse majore post-revascularizareărenal  

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ă aă eviden iată asocierea statistică semnificativ  între 

apari iaă evenimenteloră cardiovasculareă adverse (MACE)ă şiă urm toareleă variabile:ă clinice - 

continuarea fumatului post-revascularizare, obezitatea, DZ, medicaţia şi controlul DZ, boala 

pulmonară, HTA rezistentă, aderenţa la tratament, BCI, leziunea instabilă, indicația de 

revascularizare, IR (apreciată prin MDRD, CKD-EPI pre- şi post-revascularizare), numărul 

de clase terapeutice pre- şi post-revascularizare, tratamentul AAP, clasa NYHA pre- şi post-

revascularizare, restenoza intrastent, intervenţiile percutane ulterioare, progresia leziunii 

restante; biologice - glicemia, creatinina pre- şi post-revascularizare, anemia necorectată, 

hiperfibrinogenemia, acidul uric, hiperpotasemia, raportul HDL-C/LDL-C şi nivelul seric al 

BNP și LnBNP (pre-, post-revascularizare), variația  LnBNP; ecocardiografice - DTDVS, 

SIVd, PPd, masa VS și masa VS indexată (post-revascularizare); FEVS, DAS, VASI (pre- și 

post-revascularizare). 

Din totalitatea variabilelor enun ate, analiza de regresie logistică univariată a 

confirmat ca predictori univaria iă urmatorii parametri clinici: continuarea fumatului post-

intervențional, obezitate, boala pulmonară severă, HTA rezistentă, aderenţa, BCI, leziunea 

instabilă, indicatia de revascularizare (HTA), RFGeMDRD și RFGeCKD-EPI, tratamentul AAP 

(MAPT), intervenții percutane ulterioare, clasa (III-IV NYHA) baseline, numărul de clase 

terapeutice pre- și post-revascularizare. 

Se eviden iaz ă faptulă c ă risculă cardiovasculară tindeă s ă fieă strânsă legată deă factoriiă deă
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riscăclasiciă(fumat,ăobezitate,ăHTA),ădeăfunc iaărenal ă(IRăsever ăfiindăfactorăpromotorăpentruă

evenimenteă cardiovasculare)ă iă deă tratamentă administrată (DAPT,ă aderen aă laă tratamentă şiă

num rulăclaselorăterapeuticeăadministrate).ăInteresantăesteăfaptulăc ăinterven iileăpercutane în 

teritoriul coronarian - ulterioare angioplastiei, tindăs ăfieăunăfactorădeăprotec ieăpentruăapari iaă

evenimentelorăcardiovasculare.ăComorbidit ileăasociateă(boal ăpulmonar ăsever ,ăBCI,ăclasaă

NYHA la prezentare) au de asemenea un impact asupra prognosticului pe termen lung.  

Din totalul variabilelor ecocardiograficeă corelateă semnificativă statistică cuă apari iaă

MACE,ă analizaă deă regresieă univariat ă i-a confirmat ca predictori pe to iă ceiă 12ă parametriă

aminti i. 

Predictoriiă biologiciă confirma iă auă fost:ă anemia necorectată, hiperfibrinogenemia și 

hiperuricemia post-revascularizare, hiperpotasemia, nivelul seric al BNP și LnBNP (pre- și  

post-revascularizare), variația  LnBNP. 

 

Modelulădeăpredic ieăalăapari ieiăevenimentelorăcardiovasculareăadverse majore 

 

Înă scopulă identific riiă modeluluiă deă predic ieă ală evenimenteloră cardiovasculareă înă

popula iaăstudiat ,ăauăfostăincluseăînăanalizaădeăregresieămultivariat ăto i predictoriiăunivaria i, 

confirmândăurm torii predictoriăindependen i: 

 Tratamentul antiagregant plachetar: probabilitateaădeăapari ieăaăMACEălaă

pacien iiă f r ă dubl ă antiagregareă plachetar ă post-angioplastie este de 11.7 ori mai mare 

comparativ cu aăpacien ilor careăurmeaz ăacestătipădeătratamentăpost-revascularizare. 

 Non-responder TA: probabilitatea deă aparitieă aăMACEă laă pacien iiă care nu 

ob ină controlulă TA post-angioplastie este de 7.07 ori mai mare comparativ cu cea a 

pacien ilorălaăcareăvalorileătensionaleăauăavutăoăevolu ieăfavorabil . 

 Continuarea fumatului post-angioplastie: probabilitatea de apari ieă aă

MACEălaăpacien iiăcareăcontinu ăs ăfumezeădup ăangioplastieăesteădeă5.49ăoriămaiămareă

comparativăcuăceaăaăpacien ilorănefum toriăsauăcareăauărenun atălaăfumat. 

 LnBNP post-revascularizare: pentruă fiecareă creştereă cuă oă unitateă aă valoriiă

LnBNP decelat ă laă 12ă luniă post-revascularizareă pesteă valoareaămedian ă deă 4.8ă pg/mL,ă

probabilitateaădeăaparitieăaăMACEăcreşteădeă4.91ăori. 

 Disfunc iaă sistolic ă VSă post-revascularizare: probabilitateaă deă apari ieă aă

MACEă laăpacien iiăcareăprezint ădisfunc ieă sistolic ăcel pu inămoderat ă laă12ă luniăpost-

revascularizareăesteădeă3.68ăoriămaiămareăcomparativăcuăceaăaăpacien ilorăf r /disfunc ieă
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sistolic ăVSăuşoar . 

Modelulămultivariatăastfelăidentificatăareăoăacurate eădeăă86.8șăpentruăaăpreziceăcorectă

apariţia evenimentelor cardiovasculare adverse majore laăpacien iiăSARărevasculariza iăprină

angioplastie cu implantare de stent.   

 

 

 

Interesantă esteă c ,ă dină putereaă deă predic ieă aă modelului,ă ună procentă semnificativă

(76.3%) a fost conferit de valoarea LnBNPădecelat ă post-revascularizare, ca unic predictor 

independentădeăevenimenteăcardiovasculareăînăpopula iaăstudiat .ă 

 

 

 

 

 

 

 

Figuraă39:ăModeleămultivariateădeăpredic ieăpentruăevenimenteăcardiovasculareămajore. Modelul 1 (LnBNP):AUC 

0.797 [95CI 0.64-0.95,ăp 0.002];ăModelulă2ă(LnBNP/fumat):ăAUCă0.878ă[95CIă0.74-1.00,ăp 0.001];ăModelulă3ă

(LnBNP/fumat/disf.VS: AUC 0.932 [95CI 0.86-1.00,ăp 0.001];ăModelulă4/5ă(LnBNP/fumat/disf.VS/AAPă iăulteriorănon-

responder TA: AUC 0.951 [95CI 0.89-1.00,ăp 0.001]. 
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EVENIMENTE RENALE ADVERSE MAJORE  

Analizaăcorela ieiă i identificare predictorilor evenimentelor renale adverse 

majore post-revascularizareărenal  

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ă aă eviden iată asocierea statistic semnificativ  între 

apari iaă evenimenteloră renaleă adverse majoreă înă perioadaă deă urm rireă laă pacien iiă cuă SARă

aterosclerotic ăăşiăurm toareleăvariabile:ăclinice -  DZ, medicația DZ, boala pulmonară, HTA 

rezistentă, diagnosticul la internare, IR (apreciată prin MDRD, CKD-EPI pre- şi post-

revascularizare), TASmax, clasa HTA și valorile tensionale - TAS, TAD, TAM (pre- și post-

revascularizare), numărul de clase de antihipertensive pre- şi post-revascularizare, IR acută 

post-intervenţional, intervenții percutane ulterioare, clasa NYHA pre- şi post-

revascularizare, progresia leziunii restante, reinternări ICC/EPA, ICC si AVC post-

revascularizare, deces; ecocardiografice -  SIVd, PPd, masa VS și masa VS indexată (post-

revascularizare); biologice - creatinina, RFGeMDRD și RFGeCKD-EPI (pre- şi post-

revascularizare) valoarea Hb1C, anemia necorectată și valorile hemoglobinei la ambele 

momente, hiperfibrinogenemia pre- și post-revascularizare, hiperuricemia post-, 

hiperpotasemia, variația  LDL-c, nivelul seric al BNP și LnBNP (pre, post-revascularizare), 

creatinina crescută post-intervențional. 

Analizaădeăregresieălogistic ăaăconfirmatăcaă i predictori univaria i ai evenimentelor 

renale: variabile clinice: boala pumonară severă, gradul HTA la înrolare, TAS și TAM (pre- 

și post-angioplastie), numărul claselor de antihipertensive și IC decompensată post-

revascularizare; variabile ecocardiografice: SIVd, masa VS și masa indexată VS (post-

revascularizare); variabile biologice: valorile creatininei, ale RFGeCKD-EPI, RFGeMDRD și 

hemoglobina (pre- și post-revascularizare); anemia persistentă, hiperpotasemia, 

hiperuricemia, variația LDL-c și valorile BNP în ambele momente ale evaluării. 

 

Modelulădeăpredic ieăalăevenimentelorărenaleăadverse majore 

 

Modelulă deă predic ie multivariat ini ial a inclus un singur predictor independent, 

valoarea LnBNPădecelat ălaăînrolare.ăPeăbazaăLnBNP seăpoateăpreziceăcuăoăacurate eădeă95șă

probabilitatea de apari ieăaăevenimentelorărenaleămajore:ăcuăfiecareăcreştereăcuă1ăpg/mLăpesteă

valoareaămedian ădeă5.12ăpg/mL,ăprobabilitateaădeăapari ieăaăevenimentelorărenale creşteădeă

71 de ori. 
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Repetândăanalizaămultivariat ădup ăeliminareaăLnBNP,ămodelulădeăpredic ieă ob inutăă

aăinclusăurm toareleăvariabile: 

 Afectareaă renal ă preexistent :ă probabilitateaă deă apari ieă aă evenimenteloră

renaleă majoreă laă pacien iiă cuă afectareă renal ă preexistent ă esteă deă 41.48ă ori mai mare 

comparativăcuăceaăaăpacien ilorăf r ăafectareărenal ăpreexistent . 

 RFGeCDK-EPI: pentruăfiecareăcreştereăcuăoăunitateăaăvaloriiăRFGeCDK-EPI  post-

revascularizare pesteă valoareaă median ă deă 53.04ml/min/1.73m2, probabilitatea de 

apari ieăaăevenimentelorărenaleămajoreăscadeădeă0.88ăori. 

 ICă decompensat ă post-revascularizare:ă probabilitateaă deă apari ieă aă

evenimenteloră renaleă majoreă laă pacien iiă ceă prezint ă decompens riă aleă ICă post-

revascularizareăesteădeă13.93ăoriămaiămareăcomparativăcuăceaăaăpacien ilorăf r ăastfelădeă

evenimente. 

Modelulămultivariatăcareăincludeăaceştiăpredictoriăindependen iăasocia iăare o putere 

deă 94.6șă deă aă preziceă corectă apari iaă evenimenteloră renaleă majore,ă acurate eaă saă fiindă

similar ăcuăceaăaăpredic ieiăbazateănumaiăpeăvalorileăLnBNPălaăînrolare. 
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DECESăDEăORICEăCAUZ  

Analizaăcorela iei i identificarea predictorilor decesuluiădeăoriceăcauz ăînă

popula iaădeăstudiu 

 

Analizaă deă corela ieă bivariat ă (coeficientulă Spearman rs)ă aă eviden iată asocierea 

semnificativ ăstatistic întreădecesulădeăoriceăcauz ăăşiăurm toareleăvariabile: clinice - vârsta, 

evenimentele cardiovasculare și renale, boala pulmonară, IR (estimată prin MDRD și CKD-

EPI atât pre- cât și post-revascularizare), aderenţa la tratament, leziunea instabilă renală, 

intervenții cardiace percutane ulterioare, clasa NYHA pre- și post-revascularizare și 

numărul de clase terapeutice post-revascularizare; biologice - Hb1C, anemie necorectată, 

hiperfibrinogenemia, hiperpotasemia, nivelul LDL-c post și HDL-c post, a raportului HDL-

c/LDL-c și valorile serice ale BNP la ambele momente ale evaluării (valoare absolută și 

logaritmică); ecocardiografice - SIVd, PPd, masa VS post, masa VS indexată și FEVS post-

revascularizare, velocitatea undei E și raportul E/e' la înrolare și parametri de funcție 

diastolică post-revascularizare (E post, E/e' post, DAS, VASI, gradul disfuncției diastolice). 

Analizaă deă regresieă logistic ă univariat ă aă confirmată caă iă predictoriă urm toareleă

variabileăclinice,ăbiologiceă iăecocardiograficeă(Tabel 52-54): 
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Modelulădeăpredic ieăalădecesuluiădeăoriceăcauz  

Analiza deă regresieă logistic ă multivariat  a confirmat dreptă predictoriă independen i 

urm toriiăparametri: 

 Non-responder TA: pacien iiăcuăevolu ieănefavorabil ăaăvaloriloră tensionaleă

post-revascularizareărenal ăauăoăprobabilitateăaădecesuluiădeăoriceăcauz ădeă11.13ăoriămaiă

mareă comparativă cuă ceaă aă pacien iloră cuă evolu ieă favorabil ă (responder)ă aă valoriloră

tensionale (Figura 44). 

 Gradulăinsuficien eiărenaleăpost-revascularizare:ăcomparativăcuăpacien iiăcuă
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IRăuşoar ăşiămoderat ăpost- angioplastie (RFGeCKD-EPI > 30ml/min/1.73m2), probabilitatea 

deădecesădeăoriceăcauz ăaăpacien ilorăcuăIRăsever ăesteădeă31.58ăoriămaiămareă(Figuraă45). 

 Anemiaănecorectat :ăprobabilitateaădeădecesădeăoriceăcauz ăaăpacien ilorăcuă

sindrom anemic persistent la 12 luni post-revascularizare este de 9.89 ori mai mare 

comparativ cu cea a pacien ilorăf r ăanemie. 

Modelulădeăpredic ieăcareăincludeăaceştiăpredictoriăindependen iăasocia iăareăoăputereă

deă94.6șăpentruăaăpreziceăcorectădecesulădeăoriceăcauz  laăpacien iiăstudia iă(Figura 43). 

 

 

 

 

DECESULăDEăCAUZ ăCARDIOVASCULAR  

Analizaăcorela iei i identificareaăpredictorilorădecesuluiădeăcauz  cardiac  în 

popula iaădeăstudiu 

 

Analizaădeăcorela ieăbivariat ăaăidentificatăasocieriăsemnificativeăstatisticăaleădecesuluiă

deă cauz ă cardiac ă cuă urm toareleă variabile: clinice: vârsta, continuarea fumatului post-

revascularizare, DZ, medicaţia şi DZ, istoricul EPA, aderenţa la tratament, leziunea 
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instabilă, indicația de revascularizare, IR (apreciată prin MDRD, CKD-EPI pre- şi post-

revascularizare), anemia persistentă, clasa HTA post-revascularizare, numărul de clase 

antihipertensive, intervenţiile percutane post-revascularizare, evenimentele cardiovasculare 

și renale; biologice: glicemia la ambele momente de evaluare biologică, hiperfibrinogenemia 

post, hiperpotasemia, raportul HDL-c/LDL-c post- și variația acestuia, variația LDL-c şi 

nivelul seric al BNP și LnBNP; ecocardiografice: SIVd, PPd, masa VS, masa VS indexată, 

velocitatea undei E și raportul E/e', gradul disfuncției diastolice (post-revascularizare); 

FEVS pre- și post-revascularizare. 

Ună num ră semnificativă deă predictoriă univaria iă auă fostă identifica iă prină analizaă deă

regresieăulterioar . 

  

Modelulădeăpredic ieăalădecesuluiădeăcauz ăcardiovascular  

Modelulăpredictivăeviden iatăprinăregresieămultivariat ăaăinclusăurm toarele variabile: 

 RFGeCKD-EPI post-revascularizare:ă pentruă fiecareă creştereă cuă oă unitateă aă

RFGeCKD-EPI pesteă valoareaă median ă deă 53.07ă ml/min/1.73m2 post-revascularizare, 

probabilitarea de deces cardiovascular scade cu 0.87 ori (Figura 48).  

 Leziunea instabil :ă probabilitateaă deă decesă cardiovasculară laă pacien iiă cuă

leziuneă instabil ă detectat ă angiografică esteă deă 20.4ă oriă maiă mareă comparativă cuă ceaă aă

pacien ilorăf r ăleziuneăinstabil ă(Figuraă49). 

Acest model care are la baza cei doi predictori independen iăasocia i are o putere de 

93.2șăpentruăaăpreziceăcorectădecesulădeăcauz ăcardiac ăînăpopula iaăstudiat . 
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RESTENOZA INTRASTENT 

Identificarea predictorilor restenozei intrastent 

 

Analiza de regresie logistică univariată laă nivelulă lotuluiă deă pacien iă evalua iă

angiografică înă perioadaă deă urm rireă extins ă aă confirmată caă predictoriă univaria iă pentruă

restenoza intrastentăurm toareleăvariabileăclinice: evenimentele cardiovasculare, continuarea 

fumatului post-stentare, localizarea leziunii, HTA rezistentă, aderenţa la tratament, anemia 

persistentă, hiperfibrinogenemia, tratamentul cu statine și tratamentul AAP . 

Merit ă remarca iă factoriiă protectoriă pentru restenoza intrastent: tratamentul dublu 

antiagregant plachetar (aspirin ă şiă clopidogrel)ă post-revascularizareă şiă tratamentul cu 

statin  permanent (atât pre-interven ionalăcâtă şiă post-stentare). Ambele strategii terapeutice 

tindăs ămen in ăstentulăpermeabilăpentruăoăperioad ămaiăîndelungat  de timp.  
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Modelulădeăpredic ieăalărestenozeiăintrastentălaăterapiaădeărevascularizareărenal  

Pentru identificarea predictorilor independenţi ai restenozei intrastent, variabilele 

confirmateăînăcadrulăanalizeiădeăregresieălogistic ăunivariat ădreptăpredictoriăauăfostăintroduşiă

în analiza de regresie logistică multivariată. Deoarece în intervalul de 12 luni de la 

revascularizareaărenal ănuăs-au observat cazuriădeărestenoz ăintrastentăînăpopula iaăstudiat ,ăînă

cadrul analizei predictive s-auăluatăînăconsiderareăatâtăvariabileleădeterminateălaăînrolareăcâtăşiă

celeăob inuteălaă12ăluniăpost-revascularizare. 

Astfel,ăauăfostăvalida iăcaăpredictoriăindependen iăaiărestenozei intrastent: 

 Continuarea fumatului post-revascularizare:ă probabilitateaă deă restenoz ă

intrastentăaăpacien ilorăceăcontinu ăs ăfumeze post-angioplastie este de 16.32 ori mai mare 

comparativăcuăceaăaăpacien ilorăcareăauărenun atălaăfumatăpost-revascularizareărenal . 

 Tratamentul antiagregant plachetar: probabilitatea restenozei intrastent a 

pacien iloră f r ă DAPT esteă deă 66.71ă oriă maiă mareă fa ă deă ceaă aă pacien iloră afla iă înă

tratament cu DAPT. 

 Tratamentulă cuă statin :ă comparativă cuă pacien iiă careă urmeaz ă înă modă

permanentătratamentulăcuăstatin ă(pre- iăpost-interven ional),ăprobabilitateaădeărestenoz ă

intrastentăaăpacien ilorăcareăauăîntreruptătratamentulăcuăstatin ăpost-interven ionalăesteădeă

16.10ăoriămaiămare,ăiarăaăcelorălaăcareăacest ăterapieăs-aăini iatăpost-interven ionalăesteădeă

25.90 de ori mai mare. 

 Anemiaănecorectat ăpost-interven ional: probabilitatea restenozei intrastent 

aăpacien ilorăf r ăcorec ieăoptim ăaăsindromuluiăanemicăesteădeă49.06ăoriămaiămareăfa ădeă

ceaăaăpacien ilorăf r ăanemie. 



40 

 

Modelulă deă predic ieă astfel identificat care includeă aceştiă 4 predictoriă independen iă

asocia iă (detalia iă înă tabelulă 65)ă prezint ă oă acurate eă deă 90.7șă înă aă preziceă corectă apari iaă

restenozeiă ă intrastentă înăpopula iaăpacien iloră reevalua iăangiografică înăperioadaădeăurm rireă

definit ă(Tabelă65,ăFiguraă53). 

 

 

 

 

Se remarc ă importan aă unuiă tratamentă post-revascularizareă corectă condusă şiă aă

modific riiă stiluluiă deă via ă pentruă preven iaă restenozeiă intrastent.ă Continuareaă fumatuluiă

post-stentare predispune laă tromboz ă intrastent.ă Tratamenteleă cuă statin ă şiă antiagregarea 

plachetar  suntă importanteă deopotriv ,ă dubla antiagregare 12 luni post-revascularizare 

reprezentândăunăfactorădeăprotec ieăalăstentuluiă iară tratamentulăpermanentăcuăstatin ă (pre- şiă

post-interven ional)ăfurnizândăceaămaiăbun ărat ădeăpermeabilitateăînătimp. 
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CAPITOLUL 14. REZULTATE 

STENOZAăDEăARTER ăRENAL ăPRINăDISPLAZIEăFIBROMUSCULAR  

14.1.ăANALIZAăINDICATORILORăLAăMOMENTULăÎNROL RIIăÎNăSTUDIU 

 

Caracteristicile generale la înrolare auă ar tată oă medieă aă vârstei pacien iloră cuă

displazieă fibromuscular ă deă 26.60ă ˃ă 7.83ă ani iă oă predominan ă aă sexuluiă feminină

semnificativ ă(100ș,ăp 0.001) în acest lot studiat. 

Fumatul s-a obiectivat în 2 cazuri la înrolare (p<0.001),ă propor iaă deă pacien iă

nefum toriă fiindăsemnificativămaiămic .ăHipertensiunea arteriala, fiind criteriul principal de 

includere în studiu, aăfostădecelat ăînătoate cazurile înrolate.  

Din totalitatea cazurilor, la 2 paciente s-aă eviden iată prezen aă antecedentelor de 

preeclampsieă iă sarcin ă întrerupt ă înă evolu ieă datorit ă HTAă maligne.ă Nuă s-a obiectivat 

prezen aăEPACăînăantecedenteă înăniciunăcazăanalizat. Majoritateaăpacien ilor cu DFM  s-au 

internat pentru HTA (pusee sauăHTAărezistent ălaătratament). 

Analizaăindicatorilorădeăfunc ieărenal ălaăînrolare. Încadrarea cazurilor de DFM în 

func ieădeăgradul IR la prezentare aăar tatăc ăto iăpacien iiăînrola iăauăprezentatăRFGeăpesteă60ă

ml/min/1.73m2.ă Func iaă renal ă normal ă laă internareă (RFGeă pesteă 90 ml/min/1.73m2) a fost 

obiectivat ăînă6ăcazuriădină10. 

Analiza valorilor tensionale la înrolare. Valorile medii ale TAS,TAD,TAM la 

nivelul lotului general au fost sever crescute. Majoritateaăpacien ilorăcuăDFMăs-au încadrat în 

gradul I de HTA (4 cazuri), gradul II fiind obiectivat în 3 cazuri iar gradul III în restul 

cazurilor înrolate. 

Parametri ecocardiografici la înrolare 

TipulăgeometrieiăcardiaceăaăfostăapreciatăpeăbazaămaseiăindexateăVSăşiăaăGPR. Doar 2 

cazuri au prezentat geometrieă VSă normal ă laă internare,ă 5ă cazuriă auă prezentată remodelareă

concentric ă iăalteă3ăcazuriăHVSăconcentric . 

To iăpacien iiăauăprezentatăfunc ieăsistolic ănormal .ăFunc ia diastolic ănormal  a fost 

deă asemeneaă eviden iat  în 8 cazuri din 10 studiate. În 2 cazuri s-aă eviden iată disfunc ieă

diastolic ădeăgradăI,ăf r ăpresiuniădeăumplereăcrescute. 

Terapia de revascularizare prin angioplastie cu balon - aspecte angiografice 

Înă toateă cazurileă înrolateă indica iaă deă revascularizareă renal ă aă fostă justificat ă deă

prezen aăHTA. Interesareaăsegmentelorămediiă iădistale arteriale renale aăfostăpredominant .ă
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Dintreă cazurileă înrolate,ă 5ă pacien iă auă prezentată aspectă caracteristică deă ” iragă deă m rgele”ă

sugestiv pentru tipul multifocal de DFM, restul cazurilor prezentând leziuni focale (DFM 

intimal ă iăadventiceal ).ă 

Severitateaă SAR,ă indiferentă deă arteraă afectat ,ă aă variată întreă 70șă şiă 90ș,ă mediaă

decelat ă fiindă deă ă 82ă ˃ă 7.52șă laă nivelulă lotuluiă general.ă Oă predominan ă semnificativ ă aă

interven iilorălaănivelulăartereiărenaleădrepteă(9ăcazuri,ăpŢ0.001)ăaăfostădecelat . Toate cazurile 

înrolateăauăbeneficiatădeărevascularizareărenal ăcomplet ăprinăangioplastieăcuăbalon. 

 

14.2. ANALIZA INDICATORILOR LA 12 LUNI POST-REVASCULARIZARE 

Evolu iaă func ieiă renale aă înregistrată ameliorareaă func ieiă renaleă înă 3ă cazuriă iă

sta ionare acesteia în restul de 7 cazuri.  

Varia iaă valoriloră tensionaleă (diferen aă întreă valoareaă laă înrolareă iă ceaă post-

revascularizare) aăeviden iatălaănivelulălotuluiăgeneralăsc deriăsemnificativeăaleăăTAS,ăTADă

iăTAMăpost-revascularizare (p=0.002, p=0.024 respectiv p=0.007). 

Num rulăclaselorădeămedica ieăantihipertensiv . Post-revascularizare s-a înregistrat 

sc dereaă semnificativ ă aă num ruluiă deă claseă antihipertensiveă necesare (de la 2.90±1.47 la 

internare la 1.70±1.19 post-revascularizare,ăp 0.001).ă 

Evolu iaă valoriloră tensionale. R spunsulă laă terapiaă deă revascularizareă bazată peă

evolu iaă valoriloră tensionaleă laă 12ă luniă post-interven ională aă fostă cuantificată dup ă cumă

urmeaz : HTA vindecată (3 cazuri) HTA controlată post-revascularizare (2 cazuri), HTA 

ameliorată (1 caz), HTA staționară (3 cazuri) iar TA agravată a prezentat un singur pacient. 

Analizaă varia ieiă (diferen aă dintreă valoareaă ini ial ă şiă ceaă detectat ă la 12 luni post-

revascularizare) parametriloră ecocardiograficiă analiza iă nuă aă eviden iată modific riă

semnificativeă aleă acestoraă (DTDVS,ăDTSVS,ăSIVd,ăPPd,ămasaă iămasaă indexat ăVS)ăpost-

revascularizare. 

Tipul geometrieiă cardiaceă aă fostă apreciată peă bazaă maseiă indexateă VSă şiă aă grosimiiă

parietaleă relativeă aă eviden iată ameliorarea profilului în 2 cazuri, restul prezentând 

staționarea profilului de remodelare cardiacă la 12 luni post-revascularizare. Evolu iaă

func ieiădiastoliceălaă12ăluniădeălaărevascularizareăaăar tatăfuncție diastolică normală în toate 

cele 10 cazuri evaluate. 
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CAPITOLUL 16. LIMIT RILEăSTUDIULUI 
 

 Principalaă limitareă aă prezentuluiă studiuă oă constituieă num rulă sc zută ală

pacien iloră înrola i,ă aspectă datorat înă mareă parteă frecven eiă sc zuteă aă acesteiă patologiiă înă

practic ă iăaămultiplelorăetiologiiăimplicateăînăstenozaădeăarter ărenal . 

 Prezen aăunuiă lotă controlădeăpacien iăhipertensiviă cuă stenoz ădeă arter ă renal ă

semnificativ ă hemodinamică nerevasculariza iă (SAR uni-,ă bilateral ,ă rinichiă unic)ă ară fiă fostă

util ăpentruăanalizaăăcomparativ ăaăevolu ieiăparametrilorăclinici,ăbiologiciă iăecocardiograficiă

(terapieămedicamentoas ăvs.ăangioplastieăcuăimplantareădeăstentăadi ional terapiei medicale). 

Din motive care in de etica conduitei terapeutice  (dreptul la un tratament corect aplicat în 

cazulă pacien iloră cuăSAR semnificativ ă hemodinamică cuă indica ieă ferm ădeă revascularizareă

interven ional )ăacest lucru nu a fost posibil. 

 EvaluareaăDopplerăaăarterelorărenaleă iăindiceleădeărezisten ăob inutăînăcadrulă

acesteiă examin riă ă ară fiă fostă valoroaseă pentruă aă explicaă diferen eleă dintreă evolu iaă valoriloră

tensionaleălaăpacien iiădiabeticiă iănon-diabetici.  

 Definirea indicatorilor de r spunsă laă terapiaă deă revascularizareă laămomentulă

actuală nuă esteă standardizat .ă Defini iaă pacientuluiă responderă (tensiuneă arterial ă iă func ieă

renal )ăesteăsubiectiv ă iăapreciat ăpeăbazaăaltorăstudiiăsimilare,ăghidulădeăraportareăaăstudiiloră

în stenoza de arter ă renal ă f cândă referireă doară laă beneficiulă revasculariz riiă (ameliorareă iă

sta ionare). De asemenea, un cut-offădeăreferin ăpentruădefinireaăamelior riiăfunc ieiărenaleă iă

stabilireaăparametruluiăcareăarătrebuiăanalizată(creatinin ăseric ăsauăRFGe) ar fi ajutat pentru 

raportareaăexact ăaărezultatelorălaădateleădinăliteratur . 

 Estimareaă maseiă VSă prină alteă metodeă (ecocardiografiaă 3Dă iă rezonan aă

magnetic ănuclear )ăarăfiădusălaăabsen aăvariabilit iiăcrescuteăpeăcareăoăpresupuneăevaluareaă

masei VS folosindămodulăM,ăa aăcumăaăfostăefectuat ăînăstudiulăactual,ăde iăghidurileăactualeă

oă recomand .ă Limitareaă aă fostă impus ă deă disponibilitateaă iă costurileă acestoră metodeă deă

investiga ie. 
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CAPITOLUL 17. CONCLUZII 

 

 Înăstudiulăactualăamăeviden iatădiferen eăcliniceă iăbiologice semnificative între 

cele trei categorii deăpacien iăcuăstenoz ăaterosclerotic ădeăarter ărenal  studiate. Pacien iiă

cu stenoz  bilateral ă deă arter ă renal  iă cei cu stenoz ă unilateral ă peă rinichiă unic au 

demonstrat o func ieărenal ăsemnificativădeteriorat ă iăvaloriătensionaleăsistolice mai mari 

comparativ cu pacien iiăcareăauăprezentat stenoz ăunilateral ădeăarter ărenal .  

 Angioplastia cu implantare de stent a avut impact favorabil asupra ameliorării 

funcției renale laăpacien iiăcuăstenoz ădeăarter ărenal ăbilateral  iăstenoz  pe rinichi unic, 

categoriiăinsuficientăstudiateăpân ălaămomentulăactual.ă 

 Ipotezaă potrivită c reiaă extensiaă afect riiă aterosclerotice arteriale renale 

(afectareăunilateral ,ăbilateral ăsauăpeărinichi unic) ar putea influen a semnificativ diferit 

r spunsulălaăterapiaădeărevascularizareărenal ăprin angioplastie cu implantare de stent, nu 

aăfostăconfirmat ăînăstudiulădeăfa . 

 Existen aă stenozeiă bilateraleă deă arter ă renal ă înă lotulă pacien ilor cu 

ateroscleroz  a fost prezis ădeăunămodelăcareăaăasociatădoiăpredictoriă independen i: rata 

filtr riiăglomerulareă i  afectareăaterosclerotic ăbicarotidian ăsemnificativ . 

 Beneficiul revasculariz riiă renale prin angioplastie cu implantare de stent 

asupra evoluției tensiunii arteriale aăfostăeviden iatăprinăsc derea semnificativ ăa valorile 

tensionale în toate loturile i subloturile analizate în studiul prezent. 

 Profilul pacientului cu stenoză aterosclerotică de arteră renală care răspunde 

la terapia de revascularizare dină perspectivaă controluluiă tensională iă ală amelior riiă

func ieiă renale în studiul prezent include: RFGeCKD-EPI sub 45 ml/min/1.73m2, absen aă

fumatului iăa diabetului zaharat, valoarea tensiunii arteriale diastolice peste 100 mmHg 

laăînrolareă iăgradul leziunii restante post-angioplastieăarterial ărenal . 

 Parametrul cu cea mai mare valoare predictiv ăpentru prognosticul pacien iloră

cuă stenoz ă aterosclerotic ă deă arter ă renal ă înă studiu prezent a fost rata filtrării 

glomerulare apreciată prin CKD-EPI.  Acest parametru a fost confirmat ca fiind predictor 

independentăalăamelior riiăfunc ieiărenale,ăalăevenimentelorărenale adverse iăalădecesuluiă

(cardiacă iănon-cardiac). 

 Înă lotulă pacien iloră cuă etiologieă aterosclerotic ă aă stenozeiă arteriale renale, 

estimareaă rateiă filtr riiă glomerulareă prin CKD-EPIă aă ar tată oă sensibilitate superioar  

comparativ cu estimarea acesteia prin MDRD. Validareaădiferen eloră enun ate, în studii 
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careă s ă includ ă ună num ră maiă mareă deă pacien i, ară puteaă aveaă implica iiă cliniceă

importante. 

 Nivelul seric al peptidului natriuretic atrial de tip B (BNP) s-a remarcat în 

studiul actual ca predictor independent unic pentru evenimentele cardiovasculareă iărenaleă

post-angioplastie cu implantare de stent.  

 Tratamentul cu statină pre-intervențional s-aăeviden iată înăaceast ă analiz ăcaă

fiind important pentru ameliorarea profilul lipidic i pentru p strareaăintegrit ii stentului 

implantat oăperioad ămaiălung  de timp, în cazul pacien ilor cu stenoz ăaterosclerotic  de 

arter ărenal . 

 Studii extinse ulterioare sunt necesare pentru a stabili valoareaă predictiv ă aă

parametrilorăeviden ia i în studiul actual.  
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