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Abrevieri 
 

ADA, LAD – arteră descendentă anterioară 

ACX – arteră coronară circumflexă 

ACS – arteră coronară stângă 

ACD – arteră coronară dreaptă 

AI – angină instabilă 

AM I, AM II, AM III – arteră marginală I, 

II, III 

BCR – boală cronică de rinichi 

BNP- Peptidul Natriuretic de tip B 

BMS – stent metalic simplu 

CABG – by-pass aortocoronarian 

CK- creatin kinaza 

CK-MB- creatin kinaza fractiunea 

miocardica  

CRP – proteina C reactivă 

CTFC-Corrected TIMI frame counts 

cTn I, cTn T – troponină cardiacă I, T 

D I, D II, D III – ram diagonal I, II, III 

DES – stent farmacologic activ 

eRFG – rata de filtrare glomerulară estimată 

EDHF – factorul hiperpolarizant derivat din 

endoteliu 

EKG- electrocardiograma 

ESC – Societatea Europeană de Cardiologie 

ET – endotelină 

FEVS – fracţie de ejecţie a ventriculului 

stâng 

FFR – rezerva fracţională de flux 

HS-cTn – troponină “high-sensitivity” 

IVUS – ecografie intravasculară 

coronariană 

LDL – fracţiunea “low-density” colesterol 

HDL - fracţiunea “high-density” colesterol 

MACE – evenimente adverse majore 

cardiovasculare 

NO – oxid nitric 

NSTEMI – infarct miocardic acut fără 

supradenivelare de segment ST 

NT-pro-BNP- N-terminal proBNP 

OCT – tomografie în coerenţă optică 

OM I, OM II, OM III – arteră marginală 

obtuză I, II, III 

PCI – intervenţie percutană coronariană 

PET-CT – tomografie cu emisie de 

pozitroni 

PpO2 – presiunea parţială a oxigenului 

sanguin 

PR- interval electrocardiograma 

QRS- complex electrocardiograma  

RMN – rezonanţă magnetică nucleară 

SCA – sindrom coronarian acut 

STEMI, IMA – infarct miocardic acut cu 

supradenivelare de segment ST 

SYNTAX - Synergy Between Percutaneous 

Coronary Intervention With Taxus and 

Cardiac Surgery 

TFC- TIMI frame count 

TIMI- Thrombolysis în Myocardial 

Infarction 

TC – trunchi comun  artera coronara stanga 

VS – ventricul stâng 
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INTRODUCERE 

 
Având în vedere creşterea marcată a speranţei de viaţă în ultimele decade, principalul 

obiectiv al medicinii moderne se axează asupra mortalităţii şi morbidităţii cardiovasculare, 

observându-se la nivel global o scădere substanţială în cadrul acestora. Principalele 

modificări care au contribuit la această scădere s-au efectuat prin educaţie la nivel 

populaţional şi prin implementarea măsurilor de prevenţie primară a factorilor tradiţionali 

de risc cardiovascular (combaterea fumatului, tratarea dislipidemiei şi a hipertensiunii 

arteriale). Cu toate acestea, bolile cardiovasculare continuă să rămână principala cauză de 

mortalitate atât în populaţia de sex masculin cât şi cea de sex feminin atât la nivel mondial, 

cât şi european. Conform statisticilor, anual se înregistrează aproximativ 4 milioane de 

decese de etiologie cardiovasculară (aproximativ 45% din totalul acestora) la nivel 

european, cu un impact economic estimat la nivel european de aproximativ 100 de miliarde 

de euro10. 

Totuşi, în pofida intervenţiilor axate asupra prevenţiei primare, o mare parte a 

populaţiei necesită spitalizare pentru tratamentul afecţiunilor cardiovasculare. Dintre 

acestea, boala coronariană ischemică rămâne principala cauză de mortalitate şi dizabilitate, 

cu o tendinţă de apariţie la vârste mai tinere, mai ales în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare, 

datorită urbanizării progresive, sedentarismului, precum şi a creşterei ponderii obezităţii şi 

a diabetului zaharat în cadrul acestora. 

Sindroamele coronariene acute (angina pectorală instabilă, infarctul miocardic acut 

cu şi fără supradenivelare de segment ST) reprezintă principala complicaţie acută a 

afectării aterosclerotice coronariene, fiind precipitate de ruperea plăcii de aterom cu 

formarea de tromb şi scăderea bruscă a fluxului sangvin urmată de ischemie şi necroză 

miocardică. 

Metodele diagnostice şi terapeutice considerate avansate din punct de vedere 

tehnologic în urmă cu câteva decade au devenit larg accesibile şi disponibile, contribuind 

astfel la îmbunătăţirea nivelului de îngrijire pentru pacienţii cu suferinţă cardiovasculară. 

Markerii biologici de leziune cardiacă (troponinele I cu sensibilitate înaltă) şi progresul 

tehnologic în cadrul ecocardiografiei au facilitat diagnosticul precoce şi fiabil al 

sindroamelor coronariene acute. Programele standardizate la nivel naţional şi creşterea 

numărului de laboratoare de cateterism cardiac au permis confirmarea rapidă a 
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diagnosticului şi o opţiune terapeutică “gold-standard” prin tehnici de angioplastie 

coronariană percutană. 

Angioplastia primară în infarctul miocardic acut (IMA) s-a dovedit a creşte 

supravieţuirea comparativ cu tratamentul trombolitic, în mare parte datorita unei mai bune 

perfuzii epicardice antegrade55.  

În ceea ce priveşte angioplastia primară cu implantare de stent comparativ cu 

angioplastia cu balon în IMA, s-a observat o mai mare recurenţă a ischemiei miocardice în 

cazul angioplastiei cu balon56,57. Fluxul coronarian suboptimal post angioplastie primară 

(fluxul TIMI) conform mai multor studii s-a dovedit a fi un element de prognostic 

nefavorabil, strâns corelat cu mortalitatea cardio-vasculară de cauză ischemică, aceasta 

având o incidenţă de apariţie între 5- 23% dintre pacienţii cu IMA56,57,58,59,60.  

În schimb nu există suficiente date legate de impactul unui flux coronarian TIMI 

suboptimal obţinut după angioplastia primara în IMA, asupra mortalităţii la un an. Acest 

studiu creează oportunitatea de a identifica elementele angiografice cu valoare predictivă 

ale angioplastiei primare în IMA care influenţează prognosticul pe termen lung al acestei 

categorii de pacienţi.  

Se apreciază ca blush-ul miocardic devine un bun candidat pentru poziţia de end-

point în locul mortalităţii, aceasta fiind un criteriu dificil de judecat în multe studii.  

Populaţia de studiu  

 Populaţia de studiu a fost  reprezentată de un eşantion (303 bolnavi) din pacienţii cu 

angioplastie primară în IMA (total 1895), la care am efectuat - ca operator principal -

procedura, veniţi în Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasclare “Prof. Dr. C.C. 

lliescu”(centru terţiar de cardiologie), în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2016. 

Eşantionul a fost  împărţit în două grupuri mari, în funcţie de fluxul TIMI şi Blush-ul 

miocardic obţinut post procedural la care am stabilit, conform protocolului de evaluare, 

variabilele pe care le-am analizat din punct de vedere al impactului asupra prognosticului 

pe termen scurt (o lună) şi pe termen lung 1-2 ani post angioplastie primară în infarct 

miocardic acut până la 24 de ore de la debutul simptomelor.  

Obiective  

A. Obiectivul primar îl reprezintă evaluarea predictorilor angiografici, clinici şi 

procedurali în cazul pacienţilor la care s-a obţinut un flux TIMI suboptimal (<3) după 

implantarea de stent în angioplastia per primam asupra prognosticului pe termen lung (la 

30 de zile post procedural). 
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B. Obiectivul secundar: analiza impactului clinic pe termen lung a unui flux TIMI 0-

2 vs. TIMI 3 şi a gradului de blush miocardic obţinut la sfârşitul procedurii de angioplastie 

primară asupra mortalităţii. 

Metoda 

 Analiza următorilor factori presupuşi a avea valoare predictivă privind prognosticul 

- parametrii care vor fi analizaţi atât la prezentare cat şi la evaluările propuse din protocolul 

de urmărire: vârsta, sex, indicele de masă corporală, factori de risc cardiovasculari 

modificabili prezenţi (hipertensiune, dislipidemie, statusul de fumător), prezenţa diabetului 

(insulinonecesitant, ADO, dieta), istoric de IMA în antecedente, de angioplastie în 

antecedente, de operaţie de by-pass, de angină, de boală vasculară periferică, de 

insuficienţă renală (definită ca şi clearance creatinina <60 mL/min), istoric de insuficienţă 

cardiacă, clasa Killip la admisia cu IMA în prezent, fracţia de ejecţie a VS, respectiv a VD 

- unde este cazul - , timpul de la debutul durerii până la prezentarea la spital, timpul de la 

admisia în spital până la angioplastie, durata totală debut durere anginoasă – angioplastie, 

medicaţia la externare (beta blocant, inhibitori de enzimă de conversie, statină, aspirină, 

dubla antiagregante). 

Parametrii angiografici care sunt presupuşi a avea o valoare predictivă independentă 

în cazul rezultatului angiografic suboptimal din punct de vedere al fluxului TIMI vs. TIMI 

3: artera coronară incriminată în IMA (artera descendentă anterioară, artera coronară 

dreaptă, artera circumflexă, graft venos), lungimea leziunii coronariene estimata în mm 

(<10 mm, 10-20 mm, >20 mm), diametrul vasului de referinţa, diametrul luminal minim, 

diametrul stenozei, prezenţa/absenţa trombului, afectare uni, bi sau tricoronariană, factori 

legaţi de procedură: număr de stenturi, lungimea totală a stenturilor, utilizarea/nu a pre-

dilatării cu balon, post-dilatare cu balon, număr de leziuni tratate, stentare directă, cateter 

de aspiraţie şi motivul pentru care a fost folosit, dispozitiv de protecţie distală.  

Analiza statistică  

Categoriile de variabile sunt comparate cu ajutorul testului chi-pătrat sau testul 

Fisher. Variabilele continue (ex.: vârsta, diametrul vasului incriminate, diametrul stenozei, 

etc.) sunt prezentate ca medie± SD (deviaţie standard). 

Metoda Kaplan-Mayer a fost utilizată în cazul analizei evenimentelor clinice 

survenite pe durata urmăririi şi pentru a corela timpul de apariţie faţă de includere - la 

sfârşitul angioplastiei per primam.  

Modelul  Cox  al  hazardului  proporţional  l-am folosit pentru a identifica predictorii  
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independenţi de mortalitate generală în eşantionul studiat şi de mortalitate de cauză 

cardiovasculară. 

Contribuţia personală  

Prezenta analiză a cazurilor de infarct miocardic acut, la care am efectuat 

angioplastia per primam,  aduce pe de o parte elemente de  identificare a unor  factori 

predictori care pot influenţa un rezultat final sub optimal al angioplastiei per primam 

(cuantificat prin fluxul TIMI şi blush-ul miocardic) şi pe de altă parte determină valoarea 

predictivă şi stabilirea relaţiei de corelare/nu a fluxului sub optimal post procedural şi 

mortalitatea pe termen lung, în condiţiile în care există un larg interes în intreaga lume, 

privind identificarea unor noi factori predictivi, care prin cuantificare ar putea influenţa 

mortalitatea de cauză cardio-vasculară la distanţă de procedura intervenţională adresată 

evenimentului coronarian acut. 

Fezabilitatea acestui studiu este susţinută prin deservirea unei populaţii importante 

din punct de vedere numeric de către Clinica de Cardiologie a Institutului de Urgenţă 

pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC Iliescu” din Bucureşti, populaţie inclusă în 

Programul Naţional de Infarct Miocardic Acut. Acest program, debutat în anul 2010, şi-a 

propus asigurarea unui tratament intervenţional optim, în timp util, pentru pacienţii cu 

infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Centrul nostru beneficiază de un 

laborator de cateterism şi angiografie coronariană complet echipat pentru a efectua 

proceduri intervenţionale în cadrul acestui tip de patologie. De la aderarea în cadrul acestui 

program, aici au fost trataţi, în medie, anual, prin proceduri intervenţionale, peste 1000 de 

pacienţi cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Astfel, centrul nostru 

a acumulat de-a lungul timpului o vastă şi importantă experienţă în ceea ce priveşte 

diagnosticarea, îngrijirea şi tratamentul acestor pacienţi. Toţi pacienţii incluşi în studiu au 

fost trataţi în conformitate cu recomandarile de ghid, elaborat de către Societatea 

Europeană de Cardiologie pentru managementul sindromului coronarian acut cu 

supradenivelare de segment ST si preluate  de Societatea Romana de Cardiologie care erau 

în vigoare la momentul respectiv. 

În paginile ce urmează vom descrie în detaliu metodele şi materialele utilizate pentru 

atingerea obiectivelor propuse de către acest studiu precum şi rezultatele obţinute şi relaţia 

acestora cu ipotezele descrise mai sus. 
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Elemente de anatomie şi  fiziologie coronariană. Vascularizaţia coronariană 
Sistemul circulator coronarian este format din arterele coronare, microcirculaţia 

coronariană şi venele coronare (Fig. 1.1.). Arterele coronare epicardice au un diametru 

iniţial de 2-5 mm ce scade până la 500 de microni pe parcursul traseului distal al acestora. 

Pre-arteriolele prezintă un diametru între 500 şi 100 de microni, în timp ce arteriolele 

intramiocardice au un diametru de < 100 de microni1. 

Vascularizaţia coronariană epicardică este divizată în 3 segmente principale, 2 dintre 

acestea având originea într-un trunchi comun stâng (artera descendentă anterioară şi artera 

circumflexă), în timp ce al 3 lea segment este reprezentat de artera coronară dreaptă. 

Arterele coronare epicardice au traseu la nivelul şanţurilor interventriculare sau 

atrioventriculare şi sunt acoperite de grăsimea epicardică, această dispoziţie anatomică le 

protejeză de forţele de frecare date de contracţia miocardică. 

Artera coronară stângă (ACS) prezintă origine din sinusul coronarian stâng sub un unghi 

ascuţit, are diametrul iniţial de 4-5 mm, după care se continuă cu un traseu scurt de 

aproximativ 1-2 cm, denumit trunchi comun (TC), ce traversează posterior de trunchiul arterei 

pulmonare şi se bifurcă în artera descendentă anterioară (LAD) şi artera circumflexă. O 

variantă anatomică întâlnită de la acest nivel este dată de prezenţa unui al treilea ram la nivelul 

bifurcaţiei, numit ram intermediar. Artera descendentă anterioară are traiect descendent pe faţa 

anterioară a cordului în şanţul interventricular anterior către apexul cardiac, dând ramuri 

diagonale, perforatoare septale şi ventriculare drepte. Această arteră este divizată în 3 

segmente: proximal, mijlociu şi distal, diviziunea între porţiunea proximală şi segmentul 

mijlociu fiind făcută de către primul ram ce pleacă din vas (septal sau diagonal)2. Ramurile 

diagonale au o variabilitate mare atât în număr cât şi în calibru şi sunt denumite în ordinea 

originii D I, D II, D III, primul ram diagonal fiind de obicei artera cu calibrul cel mai mare 

dintre acestea. Ramurile perforatoare septale pătrund la nivelul septului interventricular şi sunt 

în număr de 3-5, prima dintre acestea furnizând sânge pentru fasciculul His şi ramura stângă a 

sistemului de conducere. Ramurile ventriculare drepte nu sunt întotdeauna prezente, merg spre 

anterior şi irigă peretele anterior al ventriculului drept2. 

 Artera circumflexă stângă (ACx) se desprinde perpendicular din bifurcaţia 

trunchiului comun şi are un traiect la nivelul şanţului atrio-ventricular stâng. De la nivelul 

ei au originea ramurilor marginale obtuze, denumite după ordinea emergenţei acestora OM 

I, OM II, etc. 

Artera coronară dreaptă (ACD) îşi are originea în sinusul coronar drept, la un unghi 

de 90 de grade din acesta, având traiect anterior şi lateral către şanţul atrio-ventricular 
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drept, între tractul de ejecţie al ventriculului drept şi urechiuşa atriului drept. Aceasta este 

împărţită în 3 segmente: proximal, mijlociu şi distal. Primul ram al arterei coronare drepte, 

este în mod obişnuit, artera conusului sau artera infundibulară. Aceasta îşi are originea la 

nivelul ostiumului coronarei drepte, dar uneori poate avea origine separată şi la nivelul 

sinusului coronar drept. Următoarea ramură a arterei coronare drepte este reprezentată în 

aproximativ 50% din cazuri de către artera nodului sinoatrial, cu originea în segmentul 

proximal al acesteia şi cu traiect în şanţul interatrial pentru a ajunge la nodul sinoatrial, 

traversând joncţiunea dintre vena cavă superioară şi atriul drept. Ulterior, artera coronară 

dreaptă dă origini pentru ramuri acute marginale, cu dimensiuni şi număr variabil, 

denumite în ordinea emergenţei AM I, AM II, etc, ce merg pe marginea acută a inimii3. 

Aceste vase irigă peretele liber al ventricului drept. 

Dominanta coronariană este un concept ce se referă la originea arterei descendente 

posterioare a cordului şi nu la masa absolută de miocard vascularizat, aceasta putând fi din 

artera coronară dreaptă (dominanţă dreaptă), artera circumflexă (dominanţă stângă) sau co-

dominanţă (origine din ambele artere). Aproximativ trei sferturi din populaţie prezintă 

dominanţă coronariană dreaptă, caz în care porţiunea distală a arterei coronare drepte, la 

nivelul crux cordis se bifurcă în artera descendentă posterioară şi ramul postero-lateral. 

Artera descendentă posterioară se îndreptă de-a lungul şanţului interventricular posterior 

dând ramuri ventriculare posterioare. În cazul dominantei coronariene stângi, artera 

descendentă posterioară îşi are originea din porţiunea distală a arterei circumflexe, iar în 

caz de co-dominanţă, aceasta ia naştere din porţiunile distale ale arterei coronare drepte şi 

circumflexe. Este descrisă o reciprocitate şi o balanţă la nivelul vascularizaţiei coronariene, 

astfel încât, o distribuţie largă într-un teritoriu coronarian va determina hipoplazie la nivel 

contralateral, cele mai mari variaţii fiind observate la nivelul crux cordis4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sistemul venos coronarian prezintă o variabilitate foarte mare. În mod obişnuit, 

venele cardiace mari şi vena cardiacă mijlocie sunt evidenţiabile la majoritatea indivizilor.  

Fig. 1.1. Anatomia coronariană 
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Fluxul sanguin coronarian în condiţii normale 

Particularitatea sistemului circulator coronarian este reprezentată de un sistem vascular 

unic ce îşi împiedică fluxul sanguin propriu prin compresia dată de contracţia miocardică, în 

acelaşi timp în care travaliul inimii este maxim. Balanţa dintre necesarul şi consumul 

miocardic de oxigen este astfel elementul cheie pentru menţinerea homeostaziei cu fiecare 

ciclu cardiac, fluxul sanguin coronarian fiind unul dintre factorii majori implicaţi în acest sens. 

Orice perturbare a fluxului sanguin la acest nivel iniţiază un cerc vicios în care ischemia nou 

instalată deteriorează funcţia contractilă, ulterior cu scăderea perfuziei sistemice şi implicit a 

perfuziei coronariene cu agravarea suplimentară a ischemiei. Studiul fluxului sanguin 

coronarian este esenţial pentru înţelegerea fiziopatologiei şi managementului bolii 

cardiovasculare. 

Rezistenţa de flux coronarian este alcătuită din 3 componente: rezistenţa arterelor mari 

(subepicardice), rezistenţa arteriolelor din sistemul microcirculaţiei coronariene şi rezistenţa 

extravasculară produsă prin compresia pasivă de către ventriculul stâng.  

În condiţii normale, rezistenţa arterelor coronare epicardice este neglijabilă, fără 

diferenţe de presiune prin măsurare în timpul introducerii unui cateter din aortă până la nivelul 

unei artere epicardice. Dezvoltarea unei plăci de aterom ce realizează o stenoză va deveni 

semnificativă hemodinamic doar dacă aceasta determină creşterea rezistenţei la acest nivel, 

pragul angiografic determinat prin observaţii populaţionale fiind de aproximativ 50%6.  

A doua componentă, rezistenţa dată de microcirculaţia coronariană este o 

componentă dinamică. Aceasta este compusă din vase cu diametru mic (< 500 µm) şi se 

modifică ca răspuns la presiunea intraluminală precum şi la nevoile metabolice tisulare. 

Arterele mici (100-500 µm) îşi reglează tonusul ca răspuns la stresul vascular local şi 

variaţiile presionale, în timp ce arteriolele (< 100 µm) se adaptează la variaţiile metabolice 

şi perfuzia patului coronarian capilar cu rezistenţă joasă5. 

Se remarcă astfel fenomenul unic al autoreglării circulaţiei coronariene – un sistem 

vascular foarte bine orchestrat ce are capacitatea de ajustare a calibrului vascular al fiecărui 

segment în parte şi asigurarea debitului sanguin necesar, atât prin semnale metabolice 

(substanţe neurohormonale secretate local) cât şi prin detectarea variaţiilor presionale intra-

vasculare. Acest fenomen este exemplificat prin obţinerea unei vasodilataţii uniforme 

farmacologice în contrast cu fenomenul de vasodilataţie doar prin autoreglare în care se 

observă dilatarea predominant la nivelul arteriolelor mici (< 100 µm) şi vasoconstricţia 

arteriolelor mai mari ca răspuns la scăderea presiunii de perfuzie7. 
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Ultima componentă a rezistenţei, compresia extravasculară, variază cu fiecare bătaie 

cardiacă şi este legată de contracţia miocardului şi de presiunea sistolică dezvoltată de 

către ventriculul stâng8. Această compresie prezintă un gradient presional de-a lungul 

fibrelor miocardice, fiind maximă la nivel subendocardic şi apropiată de presiunea pleurală 

la nivel subepicardic. În insuficienţa cardiacă, efectul compresiv ventricular stâng este 

accentuat de presiunile diastolice intracavitare crescute. 

Fluxul sanguin coronarian în condiţii patologice 

Evaluarea impactului fiziologic al stenozei coronariene este o componentă critică a 

managementului pacientului cu boală coronariană ischemică. Stenozele aterosclerotice ale 

arterelor coronare epicardice duc la creşterea rezistenţei coronariene şi la reducerea 

perfuziei miocardice distale6. Contabilizarea ponderii stenozei coronariene şi a rezistenţei 

dată de microcirculaţia coronariană poate fi obţinută prin măsurarea simultană a fluxului şi 

a presiunii la nivel distal folosind tehnici ce utilizează sonde intracoronariene. 

Relaţia dintre scăderea presiunii în cadrul unei stenoze coronariene poate fi descrisă 

utilizând principiul lui Bernoulli. Scăderea presiunii este determinată de trei factori 

hidrodinamici: pierderi vâscoase, pierderi de separaţie şi turbulenţe. Cel mai important 

factor al rezistenţei vasculare este dat de aria minimă trans-lezională de la nivelul stenozei. 

Revascularizarea miocardică în infarctul miocardic acut  cu supradenivelare de 

segment ST 

Intervenţia percutană coronariană primară (PCI) este strategia terapeutică 

fundamentală de reperfuzie în cadrul infarctului miocardic acut cu supradenivelare de 

segment ST utilizată la nivel global. Având avantajele de a salva o capacitate mai mare de 

ţesut miocardic şi de a fi eficientă într-un interval de timp mai lung de la debutul 

simptomatologiei, abordarea intervenţională a devenit net superioară trombolizei prin 

reducerea mortalităţii, reinfarctizării, a ischemiei miocardice post-infarct şi a complicaţiilor 

hemoragice. Aceste avantaje sunt suţinute de numeroase studii clinice şi de recomandările 

ghidurilor actuale ale Societăţilor de Cardiologie din SUA şi Europa9.  

În cadrul procedurilor intervenţionale efectuate în cadrul  STEMI, strategia optimă 

de revascularizare este reprezentată de stentarea leziunii responsabile de evenimentul 

coronarian acut prin utilizarea de stenturi farmacologic active, în special stenturile de 

generaţia a 2 a, dispozitive ce prezintă o rată semnificativ mai mică de restenoză11.  

Intervalul terapeutic ţintă şi rolul PCI în STEMI 

Cunoaşterea mecanismelor celulare implicate în ischemia şi ulterior necroza 

miocardică  precum şi a  vitezei  de  instalare  a acestora  este  esenţială  pentru  înţelegerea  



9 

eficienţei strategiilor de reperfuzie şi a dependeţei acestora de intervalul de timp de 

acţiune. Ocluzia bruscă a unei artere coronare epicardice va determina o reducere severă a 

fluxului sanguin coronarian, ischemie miocardică şi dacă ocluzia durează mai mult de 6 ore 

se va instala faza de necroză miocardică12.  

Scorul TIMI 

Sistemul de gradare a fluxului coronarian TIMI (Thrombolysis În Myocardial 

Infarction) este un instrument util pentru evaluarea strategiilor de reperfuzie la pacienţii cu 

STEMI şi pentru identificarea pacienţilor cu un risc crescut de evenimente adverse în 

contextul sindroamelor coronariene acute. Studiile efectuate în era trombolizei au 

identificat o asociere importantă între scorul TIMI după tromboliză şi prognosticul clinic13. 

În studiul GUSTO, mortalitatea în cadrul pacienţilor ce au avut scorul TIMI ≤ 2 a fost 

similară, în timp ce mortalitatea pacienţilor cu scor TIMI 3 a fost cea mai mică14.  

Totuşi, clasificarea TIMI prezintă limitări substanţiale. Variabilitatea dependentă de 

observator este una dintre principalele dezavantaje, pentru pacienţii cu scor TIMI 0 sau 1 

existând o înţelegere bună între operatori, în schimb pentru pacienţii cu scor TIMI 2 sau 3 

existând diferenţe importante de apreciere inter-individuale. Aceste diferenţe au fost 

evidenţiate atât între membrii aceluiaşi laborator de cateterism precum şi între operatori din 

laboratoare diferite. O altă limitare importantă a clasificării TIMI este utilizarea de valori fixe 

(1, 2, 3), lipsa unei plaje continue de valori limitând utilitatea acestui scor în studiile clinice. 

Clasificarea TIMI compară fluxul sanguin în artera coronară implicată în sindromul coronarian 

acut relativ cu fluxul sanguin aşteptat într-o arteră coronară normală, deşi fluxul în arterele 

coronare epicardice cu afectare aterosclerotică este din start diferit (Tabel III.1).  
Tabelul III.1 Scorul TIMI (adaptat după TIMI Study Group, The Thrombolysis în Myocardial Infarction 

(TIMI) trial. N. Engl. J. Med. 1985) 

Scorul (clasificarea) Thrombolysis în Myocardial Infarction (TIMI) 
Grad Definiţie 

3 (reperfuzie 
completă) 

Fluxul antegrad în segmentele arterei coronare distal de zona de stenoză este similar 
fluxului din zona proximală de stenoză. Substanţa de contrast se elimină la fel de 
repede din segmentele distale şi în segmentele proximale ale zonei de stenoză. 

2 (reperfuzie 
parţială) 

Substanţa de contrast traversează zona de stenoză către segmentul distal, însă 
opacifierea segmentului distal este mai lentă faţă de opacifierea segmentului 
proximal zonei de stenoză. Eliminarea subtanţei de contrast din zona distală de 
stenoză este mai lentă decât eliminarea din zona proximală. 

1 (pătrundere cu 
perfuzie minimă) 

O cantitate mică de substanţă de contrast trece prin zona de stenoză, dar nu reuşeşte 
opacifierea lumenului arterial distal 

0 (perfuzie 
absentă) 

Fără trecere a substanţei de contrast distal de zona de stenoză 
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Conceptul de perfuzie miocardică sau “blush-ul” miocardic (MBG) 

Patenţa fluxului coronarian epicardic nu echivalează cu perfuzia la nivel 

microvascular. Acest concept a determinat elaborarea unui nou indicator, denumit şi blush 

miocardic sau grad TIMI de perfuzie miocardică. Acest indicator reprezintă un predictor de 

mortalitate în sindromul coronarian acut. Blush-ul miocardic permite stratificarea riscului 

indiferent de fluxul TIMI angiografic15. În mod particular, dintre pacienţii ce prezintă flux 

TIMI 3 după reperfuzie, subgrupul ce prezintă disfuncţie de perfuzie la nivelul 

microcirculaţiei (blush miocardic 0 sau 1), au o mortalitate semnificativ mai mare (5%) 

decât pacienţii cu scor TIMI 3 şi blush miocardic 3 (<1%)16 (Tabel III.2).  

Scorul TIMI şi blush-ul miocardic pot fi utilizate în tandem pentru evaluarea 

pacienţilor cu risc mic de mortalitate în cadrul STEMI. Pacienţii cu scor TIMI 3 şi blush 

miocardic 3 au o mortalitate de 0.7%, în timp ce pacienţii cu scor TIMI < 2 şi blush 

miocardic < 2 au o mortalitate de 10%17. 
Tabelul III.2 Gradul TIMI de perfuzie miocardică (adaptat după Appleby, M A et al. “Angiographic 

assessment of myocardial perfusion: TIMI myocardial perfusion (TMP) grading system” Heart (British 
Cardiac Society) (2001): 485-6) 

Gradul TIMI de perfuzie miocardică (MBG) 
Grad Definiţie 

3 

Apariţia şi eliminarea substanţei de contrast din microcirculaţie se realizează în regim 
normal. Se evidenţiază un aspect de tip “geam-mat” (blush) sau opacifiere miocardică la 
nivelul distribuţiei tisulare a arterei responsabile de evenimentul acut, ce se elimină total în 
mod normal sau este prezent discret la sfârşitul fazei de “spălare”, caracteristică similară 
unei artere coronare fără leziuni. Blush-ul ce prezintă o intensitate uşoară de-a lungul fazei 
de “spălare” dar dispare în totalitate, se încadrează în acest grad. 

2 

Pătrundere şi eliminare întârziată a substanţei de contrast de la nivelul microcirculaţiei. Se 
evidenţiază un aspect de tip “geam-mat” (blush) sau opacifiere miocardică la nivelul 
distribuţiei tisulare a arterei responsabile de evenimentul acut, ce se menţine în mod 
constant la sfârşitul fazei de “spălare” (substanţa de contrast prezentă după 3 cicluri 
cardiace, se elimină foarte lent sau deloc) 

1 

Pătrunderea lentă a substanţei de contrast fără eliminarea acesteia de la nivelul 
microcirculaţiei. Se evidenţiează aspectul de tip “geam mat” la nivelul distribuţiei arterei 
culprit, însă fără eliminare şi cu menţinerea petelor de substanţă de contrast până la 
următoarea injectare (30 secunde) 

0 (perfuzie 
absentă) 

Eşecul substanţei de contrast de a pătrunde la nivelul microcirculaţiei. Nu se evidenţiază 
aspectul tipic de “geam mat”, indicator pentru lipsa perfuziei tisulare. 

 

O altă metodă pentru evaluarea perfuzie miocardice este utilizarea angiografiei de 

substracţie ce permite cuantificarea cantitativă a pătrunderii substanţei de contrast la 

nivelul miocardului61. Această tehnică este efectuată la sfârşitul diastolei prin suprapunerea 

imaginilor  efectuate înainte de umplerea miocardului cu contrast cu cele de la momentul 

umplerii maxime miocardice, din care vor fi scoase coloana vertebrală, coastele, 

diafragmul şi arterele coronare epicardice. O porţiune semnificativă de miocard ce nu 
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intersectează o arteră coronară epicardică va fi evaluată pentru modificarea intensităţii 

scalei de gri. 

Numărul de frame necesare pentru atingerea primului maxim de intensitate miocardică 

este convertit prin raportarea framelor la 30 (în cazul imaginilor obţinute la 30 de frame pe 

secundă). Rata creşterii luminozităţii (variaţia scalei de gri/secundă) şi rata creşterii blush-ului 

în circumferinţă (centrimetri/secundă) sunt indici ce pot fi astfel calculaţi. 

Viteza fluxului coronarian poate fi măsurată utilizând ghiduri de angioplastie 

coronariană. Prin această tehnică, vârful ghidului este plasat la nivelul unui reper după 

angioplastie, în timp ce o pensă este plasată pe capătul distal al ghidului, imediat după 

ieşirea din valva Y a cateterului ghid. Ghidul este retras până la nivelul vârfului cateterului 

ghid şi o a doua pensă este pusă la nivelul ghidului la ieşirea din valva Y. Distanţa dintre 

cele două pense este măsurată ca fiind distanţa dintre vârful cateterului ghid şi reperul 

anatomic din artera coronară. Viteza (centimetri/secundă) poate fi calculată prin raportarea 

acestei distanţe la produsul dintre numărul de cadre şi viteza de înregistrare 

(frame/secundă). Fluxul (mililitri/secundă) poate fi calculat prin produsul dintre această 

viteză şi aria luminală (centimetri pătraţi) de la nivelul reperului coronarian18. 

Elemente de prognostic pentru procedurile de revascularizare miocardică 

Evaluarea pacienţilor pentru proceduri de revascularizare miocardică 

Analiza evoluţiei post IMA, evidenţiază necesitatea utilizării atât a parametrilor clinici 

cât și angiografici pentru determinarea unui model extensiv de prezicere a prognosticului clinic 

după procedurile de revascularizare miocardică. 

Scorurile de risc angiografic introduc un element subiectiv de evaluare a riscului şi astfel 

produc un grad important de variabilitate intra- şi inter- observator, variabilitate absentă din 

scorurile clasice de risc bazate pe criterii clinice.  

Există două scoruri angiografice, ambele fiind independente de variabile clinice. 

Scorul ACC/AHA de clasificare a leziunilor a fost primul scor angiografic creat în 1990 

şi care utilizeaza 11 variabile angiografice pentru clasificarea leziunilor coronariene în 4 

categorii: A, B1, B2 şi C. Acest scor a fost aplicat în era stenturilor BMS şi numeroase studii 

au evidenţiat impactul prognostic pe termen scurt şi lung susţinut de clasificarea lezională 

ACC/AHA19. Totuşi, datele din studiile ce au utilizat stenturi farmcologic active au evidenţiat 

rezultate contradictorii, astfel încât această clasificare nu este utilizată la fel de frecvent în mod 

actual. 

Scorul SYNTAX reprezintă un sistem angiografic de evaluare a bolii aterosclerotice 

coronariene. Crearea acestui scor a derivat din necesitatea studiului SYNTAX de a determina 
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medicii chirurgi cardiaci şi cardiologi intervenţionişti implicaţi să analizeze în mod obiectiv 

severitatea, complexitatea şi anatomia leziunilor coronariene evidenţiate coronarografic.20 

Scopul, ipoteza de lucru şi  obiectivele lucrării 

Studiul a fost efectuat asupra unei populaţii de pacienţi cu infarct miocardic acut cu 

supradenivelare de segment ST, trataţi prin angioplastie percutanată primară în cadrul Clinicii 

de Cardiologie şi Laboratorul de Cateterism Cardiac ale Institutului de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” din Bucureşti, care  deserveste o populaţie importanta 

din punct de vedere numeric, acoperind zona de Sud-Est a Romaniei. Acesti pacienţi au fost 

admişi în Institutul nostru în cadrul Programului Naţional de Infarct Miocardic Acut(STEMI), 

care a  debutat în anul 2010- la aproape 1 an de la initiativa europeana a Programului ”Stent for 

Life”,ce şi-a propus (şi realizat) asigurarea unui tratament intervenţional optim, în timp util, 

pentru pacienţii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Astfel, centrul 

nostru a acumulat de-a lungul timpului o vastă şi importantă experienţă în ceea ce priveşte 

diagnosticarea, îngrijirea şi tratamentul acestor pacienţi. Toţi pacienţii incluşi în studiu au fost 

trataţi în conformitate cu protocoalele şi procedurile institutionale, în deplina concordanta cu  

cu ghidurile elaborate de către Societatea Europeană de Cardiologie pentru managementul 

sindromului coronarian acut cu supradenivelare de segment ST şi aprobate şi la nivel national -

care erau în vigoare la momentul respectiv-. 

Obiectivele acestui studiu au fost: 

• obiectivul principal, reprezentat de evaluarea parametrilor clinici şi angiografici în 

cazul pacienţilor cu STEMI şi flux TIMI atât optimal (flux TIMI 3) cât şi suboptimal (flux 

TIMI ≤ 2) după procedura de implantare percutană de stent prin angioplastie coronariană; 

• rolul predictor al acestor parametri şi evidenţierea de corelaţii statistice 

semnificative cu mortalitatea, evenimentele cardiovasculare adverse, numărul de 

spitalizări, necesarul de reintervenţie la nivelul vasului afectat în sindromul coronarian 

acut, necesarul de reintervenţie la nivel coronarian pe alt vas precum şi rata de complicaţii 

peri-, intra- şi post-procedurale; 

• prezentarea profilului demografic, clinic şi paraclinic pentru pacienţii cu infarct 

miocardic acut cu supradenivelare de segment ST ce au beneficiat de angioplastie 

coronariană percutanată primară şi compararea acestora între subgrupurile de pacienţi cu 

flux TIMI optimal (3) şi flux TIMI suboptimal (≤ 2); 

• descrierea profilului angiografic, a caracteristicilor leziunilor responsabile de 

evenimentul   coronarian   acut,  a  lungimii,  gradului,  complexităţii  stenozei  implicate şi  
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compararea acestui profil între cele 2 subgrupuri de pacienţi; 

• analiza acestor parametri în cadrul unor grupe selecţionate de pacienţi: diabetici, cu 

sindrom metabolic, cu fibrilaţie atrială, cu fenomene de  insuficienţă cardiacă, cu şoc 

cardiogen la momentul internării; 

• identificarea altor corelaţii între profilul demografic, biologic şi angiografic pentru 

pacienţii cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST; 

• determinarea importanţei noilor markeri necroză miocardică (troponina I “high-

sensitivity”) şi evidenţierea unei relaţii între aceştia şi markerii clasici (CK-MB) precum şi 

între nivelul biologic înregistrat şi prognosticul pacienţilor. 

Populaţia de studiu, contribuţie personală 

Am efectuat un studiu de tip retrospectiv ce a inclus o populaţie formată din 303 de 

pacienţi internaţi în Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC 

Iliescu” din Bucureşti cu diagnosticul de infarct miocardic acut cu supradenivelare de 

segment ST (STEMI) în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016. În perioada 

descrisă, în cadrul centrului nostru au fost internaţi un total de 1895 de pacienţi cu STEMI. 

Dintre aceştia, am selectat  grupul de 324 de pacienţi la care, doar  eu am efectuat  ca 

şi cardiolog operator, procedura intervenţională , în interval de maxim 24 de ore de la 

debutul simptomatologiei şi care intruneau criteriile de includere propuse.  

Criteriile de includere în studiu au fost:  

• prezenţa simptomatologiei de tip ischemic (durere de intensitate mare, cu caracter 

constrictiv, persistentă (> 15 minute), cu localizare retrosternală, cu iradiere la nivelul 

membrului superior stâng, mandibulă sau la nivel interscapular, care nu cedeză la 

administrarea de nitroglicerină, însoţită de diaforeză, greaţă sau vărsături); 

• prezenţa modificărilor electrocardiografice definitorii pentru STEMI conform 

ghidului actual de management al acestei patologii elaborat de către Societatea Europeană 

de Cardiologie şi anume: supradenivelare de segment ST de ≥ 2.5 mm în cel puţin 2 

derivaţii contigue pentru bărbaţi cu vârsta de < 40 de ani, ≥ 2 mm pentru barbaţi cu vârsta 

de > 40 de ani, sau ≥ 1.5 mm pentru femei în derivaţiile V2-V3 şi/sau supradenivelare de 

segment ST ≥ 1 mm în celelalte derivaţii (în absenţa modificărilor ECG de tipul 

hipertrofiei ventriculare stângi sau al blocului complet de ramură stângă); 

• prezenţa modificărilor enzimelor de necroză miocardică (dinamică enzimatică 

caracteristică STEMI conform ghidului ESC). 
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Criteriile de excludere din studiu au fost: 

• lipsa oportunităţii unei proceduri de revascularizare coronariană (anatomie 

nefavorabilă, calcificări extreme, indicaţie pentru revascularizare chirurgicală); 

• lipsa unor imagini angiografice de calitate satisfăcătoare; 

• lipsa datelor de urmărire. 

Protocolul studiului a fost revizuit şi aprobat de către Comisia de Etică din cadrul 

Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC Iliescu” din Bucureşti, 

în conformitate cu procedurile aprobate şi implementate instituţional. 

Materiale şi metode 

Anamneza şi examenul clinic 

Pacienţii incluşi în studiu au fost examinaţi în cadrul Compartimentului de Primiri 

Urgenţe din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. CC 

Iliescu” din Bucureşti. Aceştia au fost supuşi unei examinări complete, ce a permis 

diagnosticarea sindromului coronarian acut. Datele obţinute au fost introduse în Foaia de 

Observaţie Generală a Pacientului (FOCG), document întocmit la momentul internării. 

Anamneza efectuată s-a axat asupra motivelor prezentării, dar a inclus şi obţinerea de 

date demografice (vârstă, adresa de domiciliu, date de contact necesare procesului de urmărire 

sau de înştiinţare a familiei), date referitoare la istoricul pacientului (antecedente heredo-

colaterale, antecedente personale patologice) precum şi date referitoare la condiţiile de mediu 

şi muncă în conformitate cu procedurile institutionale. Rolul anamnezei este esenţial, aceasta 

relevând informaţii importante necesare atât efectuării unui diagnostic corect precum şi pentru 

elaborarea unui plan terapeutic corespunzător. Pentru pacienţii aflaţi în stare generală gravă 

(şoc cardiogen, edem pulmonar acut cardiogen), informaţiile de anamneză au fost preluate de 

la aparţinători sau personalul din cardul serviciului de ambulanţă. 

Dintre antecedentele personale patologice şi istoricul pacientţilor au fost obţinute 

date referitoare la: boala coronariană ischemică (angină pectorală stabilă/instabilă sau 

sindrom coronarian acut), istoricul de intervenţii de angioplastie coronariană percutană sau 

by-pass aorto-coronarian), prezenţa bolii arteriale periferice, a bolii renale cronice, a 

fibrilaţiei atriale sau a fenomenelor de insuficienţă cardiacă. 

Dintre factorii de risc cardiovascular, au fost culese date referitoare la tabagism, 

hipertensiunea arterială, obezitate, dislipidemie şi diabetul zaharat. Pentru prezenţa 

obezităţii s-a stabilit o valoare prag a indicelui de masă corporală de 30 kg/m2. Diabetul 

zaharat a fost clasificat în diabet zaharat de tip 1 şi de tip 2, sub tratament cu antidiabetice 
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orale sau insulino-necesitant. Măsurarea tensiunii arteriale a fost efectuată în clinostatism 

şi în ortostatism (în condiţii oportune) cu cel puţin două determinări la nivelul fiecărui braţ.  

Pentru pacienţii cu valori tensionale mari la prezentare, au fost înregistrate valorile 

tensionale înainte şi după administrarea medicaţiei antihipertensive.  

Toţi pacienţii au fost supuşi unui examen clinic complet ce a inclus inspecţia (starea 

generală, aspectul tegumentelor şi al mucoaselor, al aparatului loco-motor), auscultaţia  

cord-pulmon şi a vaselor periferice (pentru determinarea congestiei pulmonare, a 

zgomotelor şi a suflurilor cardiace, a suflurilor arteriale) şi palparea abdomino-pelvină 

(evidenţierea de mase tumorale, procese inflamatorii abdominale). 

Probele de laborator 

Dintre parametrii biologici recoltaţi la momentul internării au fost incluşi: echilibrul 

acido-bazic, setul de analize uzuale, profilul lipidic complet şi markerii de necroză miocardică. 

În Compartimentul de Primiri Urgenţe, înaintea internării, pentru toţi pacienţii s-au recoltat 

NTproBNP şi hs-cTnI.  Pentru determinarea valorilor echilibrului acido-bazic (PpO2, PpCO2, 

pH, lactat seric) s-a utilizat analizorul rapid. Din cadrul analizelor uzuale prelucrate în 

laboratorul central al IUBCV”Prof.Dr.C.C.Iliescu”,  am folosit hemoleucograma (număr de 

leucocite, eritrocite, plachete sanguine precum şi indicii eritrocitari şi distribuţia leucocitară), 

profilul biochimic (uree, creatinină, sodiu, potasiu, glicemie, CK, CK-MB) şi profilul lipidic 

(trigliceride, colesterol total, LDL-colesterol şi HDL-colesterol).  

Electrocardiograma 

În ceea ce priveşte electrocardiograma, aceasta a fost înregistrată standard (calibrare 25 

mm/secundă şi 10 mm/mV) în cele 12 derivaţii (ale membrelor şi în plan frontal), pentru toţi 

pacienţii, atât la momentul sosirii la camera de gardă, cât şi în mod repetat pe parcursul 

internării. Pentru pacienţii cu suspiciune de infarct miocardic în teritoriul postero-lateral sau de 

ventricul drept au fost utilizate şi derivaţiile adiţionale (V1R, V2R, V7, V8, V9). Din cadrul 

protocolului clinicii, menţionăm efectuarea electrocardiogramei la admisie în USTACC 

(Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat a pacienţilor Cardiaci Critici) şi la 30, 90 de 

minute post-angioplastie pentru urmărirea gradului de succes al terapiei de revascularizare 

miocardică (definit ca o rezoluţie de cel puţin 50% a supradenivelării de segment ST). Pe 

traseul electrocardiografic iniţial au fost urmărite: ritmul cardiac (sinusal sau fibrilaţie atrială), 

prezenţa undelor Q, a modificărilor intervalului ST-T de tip ischemic (supradenivelare de 

segment ST – criteriu de includere în studiu şi de iniţiere a strategiei de revascularizare 

miocardică prin PCI), precum şi modificările de la nivelul undei T (inversarea undei T, aspecte 

caracteristice echivalente de STEMI –  unde T de tip “Wellens”, sau de tip “de Winter”).  
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Supradenivelarea de segment ST a fost măsurată de la nivelul punctului J. În cadrul urmăririi 

am notat păstrarea aspectului de supradenivelare de segment ST persistentă (“aspect îngheţat”) 

corespunzător anevrismului de VS. 

Evaluarea ecocardiografică 

Examinarea ecocardiografică transtoracică a fost efectuată tuturor pacienţilor la primirea 

în camera de gardă (ecograf PHILIPS) şi ulterior în cursul internării şi în cadrul urmăririi pe 

termen lung (ecograf PHILIPS). Pentru evaluarea anatomică (dimensiuni, arii şi volume ale 

cavităţilor cardiace, evidenţierea complicaţiilor mecanice ale infarctului acut de miocard, mase 

intracardiace, lichid pericardic) au fost înregistrate măsurători în modul M şi modul bi-

dimensional. În ceea ce priveşte evaluarea funcţională (cuantificarea valvulopatiilor, prezenţa 

şunturilor, determinarea deformării miocardice) au fost înregistrate măsurători utilizând 

funcţiile de Doppler spectral pulsat şi continuu, precum şi cea de Doppler tisular. 

Evaluarea funcţiei ventriculului stâng a fost realizată prin calcularea fracţiei de ejecţie a 

ventriculului stâng (FEVS) atât vizual cât şi prin metoda Simpson bi-plan. Estimarea vizuală 

sau “eye-balling” a FEVS reprezintă o metodă rapidă şi reproductibilă de examinare a funcţiei 

VS, aceasta fiind adecvată în camera de gardă (scade durata examinării şi scade timpul până la 

procedura de coronargorafie). 

 Pentru metoda Simpson bi-plan am utilizat funcţia predefinită a ecografului prin trasarea 

ariilor telediastolică şi telesistolică a ventriculului stăng în secţiunile apical 4 camere şi apical 2 

camere, arii utilizate de software-ul ecografului în calculul volumelor VS pe baza căruia se 

calculeaza fracţia de ejecţie. În anumite cazuri selecţionate (fereastră ecografică bună), pe 

parcursul urmării am folosit evaluarea fracţiei de ejecţie prin calculul volumelor 3D (ecograf 

Philips, versiune software HeartModel). 

Referitor la distribuţia teritoriului miocardic al arterei coronare implicate în sindromul 

coronarian acut, am evaluat tulburările de cinetică segmentară din ferestrele ecocardiografice 

standard (parasternal ax lung şi scurt, apical 4 camere, apical 2 camere şi apical 3 camere). 

Menţionăm că am evitat utilizarea ferestrelor intermediare în cazurile în care ferestrele 

ecografice standard nu au prezentat imagini de calitate adecvată, întrucât acestea predispun 

către fenomenul de “fore-shortening” şi aduc dificultăţi în interpretarea modificărilor de 

cinetică segmentară. Modelul utilizat a fost cel cu 17 segmente ale ventriculului stâng, iar 

pentru cuantificarea severităţii disfuncţiei contractile am folosit 5 nivele: 1,2 – cinetică normală 

sau hiperkinezie, 3 – hipokinezie, 4 – akinezie şi 5 – diskinezie. Calculul mediei scorurilor din 

cele 17 segmente ne-a permis descrierea scorului global de cinetică al VS. Acest scor se 

corelează cu mărimea infarctului şi distribuţia arterei coronare implicate. Astfel, un scor de 1 
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reprezintă un VS cu cinetică normală, un scor sub 2 reprezintă un VS ce a suferit un infarct de 

dimensiuni relativ mici, în timp ce un scor global peste 2 reprezintă un infarct miocardic într-

un teritoriu extins. 

Evaluarea coronarografică 

Toţi pacienţii au beneficiat de evaluare coronarografică în primele 24 de ore de la 

debutul simptomatologiei utilizând angiografele Philips Integris H5000 şi Siemens Artis. 

Opacifierea arterelor coronare s-a efectuat cu soluţie de contrast non-ionică Ultravist 300. 

Măsurarea gradului de stenoză coronariană s-a efectuat prin estimare vizuală în majoritatea 

cazurilor (ocluzii sau stenoze 90%), iar pentru leziunile intermediare (50-90%) s-a efectuat 

analiză QCA(Quantitative Coronary Angiography) prin software-ul dedicat al angiografului. 

Dimensiunea cateterului ghid (standard 6.0 French = 1.98 mm) a fost utilizată pentru 

determinarea scalei şi a calibrării. O stenoză coronariană de peste 70% a fost considerată 

semnificativă angiografic şi s-a efectuat angioplastie atunci când această leziune a fost 

considerată a fi responsabilă de evenimentul coronarian acut. Pentru leziunile de trunchi 

comun stâng sau de ostiu al arterei descendente proximale anterioare, o valoare prag de 50% a 

fost folosită pentru a evalua severitatea stenozei coronariene. Refluxul substanţei de contrast la 

nivel aortic a fost considerat necesar pentru excluderea unei leziuni de trunchi comun şi pentru 

opacifierea omogenă de la nivelul arterelor coronare. Toate procedurile intervenţionale au fost 

efectuate de către acelaşi operator primar. Toate procedurile au fost efectuate în doi timpi: 

diagnostic şi intervenţional. Pentru toate procedurile s-au utilizat teci de acces arterial de 6 

French. Majoritatea procedurilor au fost efectuate prin abord femural (experienţa foarte mare a 

clinicii noastre), în timp ce abordul radial a fost efectuat în cazurile selecţionate. Procedura 

diagnostică a fost efectuată utilizând catetere de diagnostic de 5 French, în timp ce 

angioplastiile au fost efectuate prin catetere de 6 French. Înainte de a efectuat filmările pentru 

diagnostic, în cazurile în care a fost posibil, s-au administrat 100-200 µg de nitroglicerină la 

nivel coronarian pentru a exclude fenomenele de spasm. 

Imaginile angiografice au fost analizate retrospectiv de către operatorul care a efectuat 

procedura şi concomitent de către un al doilea operator experimentat din cadrul clinicii noastre. 

În cazurile în care au exitat discrepanţe importante între cei doi operatori (diferenţe de ± 10% 

pentru gradul de stenoză coronariană sau diferenţe de ≥ 1 între indicatorii de flux miocardic) s-

a apelat la un al treilea examinator din cadrul clinicii noastre. Un acord a existat între primii doi 

examinatori pentru 285 (94%) dintre cazuri, iar pentru celelalte 6% dintre cazuri s-a ajuns la un 

acord după consultarea celui de-al treilea examinator. Nici unul dintre cei trei operatori ce au 
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examinat filmele angiografice nu au avut acces la fişele pacienţilor sau la datele post-

procedurale. 

Indicatorii de flux miocardic utilizaţi au fost scorul TIMI şi gradul de blush miocardic 

(MBG). Scorul TIMI (Thrombolysis În Myocardial Infarction) a fost utilizat conform definiţiei 

actuale21 din literatură. Astfel, conform acestui sistem, am clasificat din punct de vedere 

semicantitativ fluxul coronarian epicardic în 4 categorii distincte (flux TIMI 0,1,2 şi 3). Gradul 

de blush miocardic (MBG) definit de către Van’t Hof et al.22 prin evaluarea vizuală a densităţii 

substanţei de contrast de la nivelul microcirculaţiei coronariene, ne-a permis clasificarea în 4 

categorii distincte: grad 0 – fără blush, grad 1 – blush minim, grad 2 – blush moderat şi grad 3 

– blush miocardic normal). În cazul persistenţei substanţei de contrast (adică blush miocardic) 

după trecerea timpului venos, s-a considerat scenariul unei perforaţii coronariene şi a fost 

încadrat la blush miocardic grad 0. Nu am folosit algoritmi sau tehnici automate de evaluare a 

acestor parametri. Evaluarea a fost efectuată asupra filmului angiografic în format digital 

exprimat la 25 frame/secundă. Au fost utilizate pentru analiză 2 incidenţe coronarografice 

standard (OAS cranial şi OAD caudal) pentru artera coronară stângă şi o singură incidenţă 

(OAS) pentru artera coronară dreaptă. O diferenţă de 10 grade de angulare a tubului a fost 

considerată acceptabilă pentru echivalenţa incidenţelor angiografice folosite. Pentru fiecare 

pacient s-a utilizat cea mai elocventă secvenţă din cadrul celor înregistrate pe parcursul 

procedurii atât pentru imaginile diagnostice cât şi pentru cele post-angioplastie. Filmările 

angiografice au fost suficient de lungi din punct de vedere temporal pentru a obţine timpul 

umplerii venoase (necesar evaluării gradului de blush miocardic). 

 Analiza statistică (Anexa 1) 

Datele colectate au fost prelucrate utilizând programul STATA versiunea 14.1 (Stata 

Corp. College Station, TX, USA). Variabilele continue sunt prezentate ca valori medii ± 

deviaţia standard, iar cele categorice sunt sumarizate ca frecvenţe sau procente, după caz. 

Normalitatea variabilelor continue a fost analizată utilizând testul Shapiro-Wilk. Toate 

variabilele continue au fost distribuite în mod normal. Pentru compararea caracteristicilor de 

bază, a parametrilor biologici, ecocardiografici, a anatomiei coronariene şi a măsurătorilor 

legate de leziune/stenturi utilizate s-a utilizat testul Student (t) independent, respectiv ANOVA 

(one-way analysis of variance) pentru compararea a mai mult de două loturi.  În cazul unui test 

ANOVA cu semnificaţie statistică, s-a efectuat testul pe perechi de loturi a mediilor utilizând 

testul Tukey al diferenţelor semnificative oneste. Pentru compararea datelor din anamneză şi 

antecedentele personale patologice, a parametrilor ce descriu fluxul înainte şi după angioplastie 

s-a utilizat testul χ2. În cazul unui test ANOVA cu semnificaţie statistică, s-a efectuat testul pe 
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perechi de loturi a mediilor utilizând testul Tukey al diferenţelor semnificative oneste. S-a 

utilizat metoda regresiei multiple pentru a identifica determinanţii fluxului TIMI şi MBG post 

angioplastie, folosind diferite modele de predicţie a TIMI 3 şi MBG 3. Variabilitatea intra-

observator şi inter-observator a fost verificată prin măsurarea în două momente diferite de către 

acelaşi observator, respectiv prin măsurarea de către doi observatori diferiţi a parametrilor 

coronarografici analizaţi. O valoare p <0.05 a fost considerată semnificativă statistic. 

Pentru analiza datelor de supravieţuire s-a utilizat metoda Kaplan-Meyer şi testul Log-

rank pentru compararea curbelor de supravieţuire. 

Contribuţii personale: Rezultate 

Caracteristicile demografice şi paraclinice ale lotului de studiu 

Au fost înrolaţi în studiu un număr de 303 de pacienţi cu vârsta medie de 62.3 ± 13.6 ani 

(Fig. 9.1), dintre care 80 (26.4%) au fost femei. Prevalenţa factorilor de risc în lotul de studiu 

este detaliată în Fig. 9.2. Doar un procent de 41.9% dintre pacienţi au afirmat fenomene de 

angină pectorală în antecedente, pentru >50% sindromul coronarian acut reprezentând debutul 

bolii coronariene ischemice. Un procent de 27.3% dintre pacienţi au afirmat simptomatologie 

de tip dispnee de efort la domiciliu. Dintre pacienţii înrolaţi, un lot foarte mic au avut istoric de 

terapie de revascularizare miocardică prin angioplastie (3.6%) sau by-pass aorto-coronarian 

(1.3%). Prevalenţa celorlaltor comorbidităţi este detaliată în Fig. 9.3. Media ratei de filtrare 

glomerulară a fost de 81.5 ml/min/1.73 m2 ± 26.4. 
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Un număr de 105 (34.5%) pacienţi au fost diagnosticaţi cu STEMI anterior, 26 

(8.5%) cu STEMI antero-lateral, 92 (29.9%) cu STEMI inferior, 17 (5.6%) cu STEMI 

infero-posterior, 49 (16.4%) cu STEMI infero-postero-lateral, 4 (1.3%) cu STEMI lateral, 

iar 11 (3.6%) au prezentat afectarea ischemică a ventriculului drept  (Fig.9.6).  

Abordul vascular radial drept a fost utilizat în 24 (7.9%) dintre cazuri, pentru restul 

de 290 (92.1%) de cazuri a fost utilizat abordul vascular femural drept.   

Timpul mediu de la debutul durerii anginoase până la sosirea pacienţilor în serviciul 

de cardiologie, dotat cu laborator de cateterism a fost de 6.7 ± 3.9 ore, fără diferenţe 

semnificative între pacienţii la care s-a practicat revascularizare completă pe parcursul 

internării, sau ulterior şi cei la care s-a abordat doar leziunea culprit. 

Media zilelor de spitalizare indiferent de tipul de infarct a fost 5.4 ± 4.8 zile. 

 

 

 

 

 

 
 

Caracteristicile angiografice ale lotului de studiu 

Caracteristicile angiografice ale lotului de studiu sunt detaliate în Tabelul IX.1.  

În cadrul procedurii angiografice diagnostice am identificat leziunea culprit 

(responsabila) ca fiind trunchiul comun în 3 (0.99%) cazuri, artera decendentă anterioară în 

134 (44.2%) de cazuri, artera circumflexă în 44 (14.5%) de cazuri, artera coronară dreaptă în 

121 (39.9%) de cazuri, respectiv graftul de by-pass aorto-coronarian fost implicat într-un caz 

(0.33%) (Fig. 9.7).  
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Tabelul IX.1. Caracteristicile angiografie în lotul de studiu 

PARAMETRU NUMĂR (%) 
CORONAROGRAFIE 

TIP IMA 
• ANTERIOR 
• ANTERO-LATERAL 
• INFERIOR 
• INFERO-POSTERIOR 
• INFERO-POSTERO-LATERAL 
• LATERAL  
• VD 

 
105 (34.54%) 
26 (8.55%) 
91 (29.93%) 
17 (5.59%) 
50 (16.45%) 
4 (1.32%) 
11 (3.6%) 

ABORD RADIAL  24 (7.9%) 
ARTERĂ CULPRIT 
• TC 
• ADA 
• ACX 
• ACD 
• GRAFT BY-PASS 

 
3 (0.99%) 
134 (44.2%) 
44 (14.5%) 
121 (39.9%) 
1 (0.33%) 

LUNGIME LEZIUNE 
• <10 MM 
• 10-20 MM 
• >20 MM 

 
104 (34.3%) 
121 (39.9%) 
78 (25.7%) 

DIAMETRU VAS 
• <2 MM 
• 2-2.5 MM 
• 2.5-3 MM 
• 3-3.5 MM 
• 3.5-4 MM 
• 4-4.5 MM 
• >4.5 MM 

 
1 (0.33%) 
1 (0.33%) 
18 (5.9%) 
137 (45.2%) 
114 (37.6%) 
29 (9.5%) 
3 (0.99%) 

TROMB  151 (49.8%) 
LEZIUNE 
• UNICORONARIANĂ  
• BICORONARIANĂ  
• TRICORONARIANĂ 
• ABSENTĂ 

 
144 (47.5%) 
91 (30%) 
65 (21.5%) 
3 (0.99%) 

STENOZĂ  
• LEZIUNE INTERMEDIARA 
• SUBOCLUZIVĂ  
• OCLUZIVĂ  

 
41 (13.5%) 
89 (29.4%) 
173 (57.1%) 

CALCIFICARE 59 (19.4%) 
ANGIOPLASTIE 

PER PRIMAM 
TROMBOLIZĂ 
• CU REPERFUZIE 
• FĂRĂ REPERFUZIE 

242 (79.9%) 
 
51 (16.8%) 
10 (3.3%) 

NUMĂR DE STENTURI 
• 1 
• 2 
• 3  

 
224 (73.(%) 
66 (21.8%) 
13 (4.3%) 

LUNGIME STENT 1 (MM) 8-48 (22.2±7.43) 
DIAMETRU STENT 1 (MM) 2-4.5 (3.17±0.45) 
LUNGIME STENT 2 (MM) 8-40 (19.32±6.19) 
DIAMETRU STENT 2 (MM) 2.5-4.5 (3.23±0.51) 
LUNGIME STENT 3 (MM) 11-37 (20.53±7.34) 
DIAMETRU STENT 3 (MM) 2.5-4 (3.19±0.48) 
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PARAMETRU NUMĂR (%) 
INTEGRILIN   60 (19.8%) 
TROMBASPIRAŢIE  136 (44.8%) 
STENT DIRECT  80(26.4%) 
PREDILATARE 121 (39.9%) 
POSTDILATARE   117 (38.6%) 
FLUX TIMI ÎNAINTE DE PCI 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
FLUX TIMI DUPĂ PCI 
• 1 
• 2 
• 3 

 
168 (55.5%) 
65 (21.5%) 
68 (22.4%) 
2 (0.66%) 
 
8 (2.64%) 
26 (8.6%) 
269 (88.8%) 

MBG ÎNAINTE DE PCI 
• 0 
• 1 
• 2 

 
232 (76.6%) 
52 (17.2%) 
19 (6.7%) 

MBG DUPĂ PCI 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 

 
28 (9.2%) 
79 (26%) 
103 (33.9%) 
93 (30.7%) 

SUCCES PROCEDURAL   270 (89.1%) 
REVASCULARIZARE COMPLETĂ 146 (18.2%) 
COMPLICAŢII PCI 
• ABSENTE 
• DISECŢIE 
• OCLUZIE/EMBOLIZARE 
• SPASM 
ALTE COMPLICAŢII 
• SCR PRIN FIV/TV/DISOCIAŢIE 

ELECTROMECANICĂ 
• NECESAR DE CARDIOSTIMULARE 

 
261 (86.1%) 
18 (5.9%) 
18 (5.9%) 
6 (2%) 
 
12 (4.7%) 
 
5 (1.65%) 

BALON DE CONTRAPULSAŢIE INTRA-AORTICĂ 11 (3.6%) 
DECES PROCEDURAL 3 (0.99%) 
DECES INTRASPITALICESC 25 (8.5%) 
ANGIOSEL 50 (16.5%) 
COMPLICAŢII ABORD VASCULAR 
• ABSENTE 
• HEMATOM 
• PSEUDOANEVRISM 
• FISTULĂ ARTERIO-VENOASĂ 
• DISECŢIE 

 
269 (88.8%) 
28 (9.2%) 
4 (1.3%) 
1 (0.3%) 
1 (0.3%) 
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Un număr de 147 (48%) pacienţi prezentau leziune unicoronariană la momentul 

diagnosticului, 91 (30%) pacienţi au fost diagnosticaţi cu leziuni bicoronariene în timp ce 

65  (22%) dintre pacienţi au avut leziuni tricoronariene (Fig. 9.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

În 41 (13.5%) dintre cazuri, severitatea leziunii coronariene identificate a fost 

încadrată ca intermediară, în 89 (29.4%) dintre cazuri a fost leziunile au fost de tip 

subocluziv, în timp ce în 173 (57.1%) dintre cazuri vasul a fost ocluzionat complet. 

În ceea ce priveşte lungimea leziunii culprit, aceasta a fost <10 mm în 104 (34.3%) 

dintre cazuri, între 10 şi 20 mm în 121 (39.9%) dintre cazuri, respectiv >20 mm în 78 

(25.7%) dintre cazuri (Fig. 9.9).  

 

 
 

 

 

 

În ceea ce priveşte fluxul TIMI înainte de angioplastie, 168 (55.5%) dintre pacienţi 

prezentau flux TIMI zero, 65 (21.5%) de pacienţi flux TIMI 1, un număr de 68 (22.4%) de 

pacienţi flux TIMI 2, iar 2 (0.66%) pacienţi au avut flux TIMI 3 (Fig. 9.11). 
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Post-angioplastie, 8 (2.64%) pacienţi au rămas cu flux TIMI 1, 26 (8.6%) pacienţi au 

ramas cu flux TIMI 2, iar majoritatea, 269 (88.8%) pacienţi au avut flux TIMI 3 (Fig. 9.12).  

 

 

 

 

 
 

 

 

A fost evaluat blush-ul miocardic înainte şi după angioplastia vasului culprit. Un 

număr de 232 (76.6%) de pacienţi au prezentat MBG zero înainte de angioplastie, 52 

(17.2%) pacienţi au fost încadraţi cu MBG 1, iar 19 (6.7%) cu MBG 2 (Fig. 9.13).  

 

 
 

 

 

 

Post angioplastie, 28 (9.2%) pacienţi au rămas cu MBG zero, 79 (26%) pacienţi au 

avut MBG 1, 103 (33.9%) pacienţi MBG 2, iar 93 (30.7%) pacienţi au fost încadraţi cu 

MBG 3 (Fig. 9.14).  

 

 
 

 

 

 

Succesul procedural, l-am definit în studiu ca fiind angioplastia cu stent la nivelul 

leziunii culprit (stenoza reziduala <50%) şi procedură fără complicaţii a fost întâlnit în 270 

(89.1%) dintre cazuri.  

În 261 (86.1%) dintre cazuri, angioplastia a decurs fără complicaţii. În 18 (5.9%) din 

cazuri s-a identificat disecţia vasului culprit intraprocedural, în 18 (5.9%) cazuri a fost 

obiectivată ocluzia vasului sau embolizare distală post-dilatare, 6 (2%) dintre pacienţi au 
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prezentat spasm coronarian, 12 (4.7%) pacienţi au evoluat cu stop cardiorespirator prin 

fibrilaţie ventriculară sau disociaţie electromecanică periprocedural, iar 5 (1.65%) pacienţi 

au necesitat cardiostimulare temporară. 

Evaluarea comparativă a pacienţilor revascularizaţi complet vs. revascularizaţi 

incomplet 

Pacienţii au fost împărţiţi în două subgrupuri: grupul 1 în care au fost incluşi pacienţii 

pentru care s-a efectuat revascularizarea vasului culprit, respectiv grupul 2 în care au fost 

incluşi pacienţi revascularizaţi complet pe parcursul spitalizării pentru sindromul coronarian 

acut. Caracteristicile demografice şi paraclinice ale celor două grupuri de pacienţi sunt 

prezentate în Tabelul IX.2. Pacienţii revascularizaţi complet au fost mai tineri (p < 0.0001), 

însă fără o diferenţă semnificativa între sexe (p=0.5). Pacienţii din grupul 1 au avut mai 

frecvent hipertensiune arterială gradul III (p=0.001), fibrilaţie atrială (p=0.05), angină pectorală 

de efort (p=0.002) şi fenomene de insuficienţă cardiacă (p=0.001) în cadrul istoricului 

personal. Nu au fost identificate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte antecedentele de: 

dislipidemie (p= 0.7), diabet zaharat (p= 0.3), obezitate (p= 0.2), tabagism activ sau status de 

fost fumător (p= 0.1), proceduri de angioplastie coronariană anterioară (p= 0.2) sau de by-pass 

aorto-coronarian –CABG– (p = 0.3) pentru boala cardiacă ischemică stabilă, arteriopatie 

cronică obliterantă a membrelor inferioare -ACOMI- (p= 0.2), boală renală cronică (p= 0.1) 

sau accident vascular cerebral -AVC- (p= 0.09). Nu au existat diferenţe semnificative statistic 

în privinţa statusului clinic estimat prin clasa Killip la prezentare (p= 0.1), a gradului de 

disfuncţie ventriculară stângă (p=0.01) sau a prezenţei şocului cardiogen la debutul 

sindromului coronarian acut (p=0.5). Pacienţii pentru care s-a efectuat numai revascularizarea 

vasului culprit au prezentat mai frecvent regurgitare mitrală ischemică severă (p= 0.01), 

anemie (p= 0.004) şi disfuncţie renală (p= 0.02). Valoarea BNP a fost mai crescută în grupul 1, 

în timp ce numărul zilelor de spitalizare a fost similar între cele două grupuri (p = 0.2). 
Tabelul IX.2 Caracteristicile demografice şi paraclinice în lotul de studiu, respectiv în cele 2 grupe de pacienţi 

 Lotul de studiu 
(N=304) Grupul 1 (N=157) Grupul 2 

(N=147) Valoarea P 

 PARAMETRII CLINICI 
Vârstă (ani±dev std) 62.3±13.6 65.9±13.2 58.4±13.1 <0.0001 
Femei 80 (26.4%) 44 (28%) 36 (24%) 0.5 

 ISTORIC PERSONAL 
HTA 

• Gradul 1 
• Gradul 2 
• Gradul 3 

 
33 (10.8%) 
97 (32%) 

147 (48.5%) 

 
21 (13.3%) 

41 (26.11%) 
88 (56%) 

 
12 (8.2%) 

56 (38.3%) 
59 (40.4%) 

 
0.001 

Dislipidemie 270 (89.1%) 141 (89.8%) 129 (88.3%) 0.7 
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 Lotul de studiu 
(N=304) Grupul 1 (N=157) Grupul 2 

(N=147) Valoarea P 

Diabet zaharat 
• Dietă 
• ADO 
• Insulină  

 
35 (11.5%) 
42 (13.8%) 
11 (3.6%) 

 
20 (12.7%) 
26 (16.5%) 

4 (2.5%) 

 
15 (10.2%) 
16 (10.9%) 

7 (4.7%) 

 
0.3 

Obezitate 126 (41.5%) 71 (45.2%) 55 (37.6%) 0.2 
Tabagism 

• Activ 
• Fost fumător 

 
164 (54.1%) 
69 (22.7%) 

 
76 (48.4%) 
40 (25.4%) 

 
88 (60.3%) 
29 (19.8%) 

 
0.1 

Fibrilaţie atrială 46 (15.1%) 30 (19.1%) 16 (10.9%) 0.05 
Angină de efort 127 (41.9%) 79 (50.3%) 48 (31.8%) 0.002 
Angioplastie 11 (3.6%) 8 (5.1%) 3 (2%) 0.2 
CABG 4 (1.3%) 3 (1.9%) 1 (0.6%) 0.3 
ACOMI 12 (3.9%) 9 (5.7%) 3 (2%) 0.2 
Boală renală cronică  36 (11.8%) 23 (14.6%) 13 (8.9%) 0.1 
AVC 20 (6.6%) 14 (8.9%) 6 (4.1%) 0.09 
Insuficienţă cardiacă 83 (27.3%) 56 (35.6%) 27 (18.4%) 0.001 

 PREZENTARE CLINICĂ 
Clasă Killip 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 

 
208 (68.6%) 
59 (19.4%) 
13 (4.2%) 
23 (7.5%) 

 
99 (63%) 

35 (22.2%) 
8 (5.1%) 

15 (9.5%) 

 
109 (74.6%) 
24 (16.4%) 

5 (3.4%) 
8 (5.4%) 

 
 

0.1 

Disfuncţie VS 
• Uşoară  
• Moderată  
• Severă  

 
135 (44.5%) 
72 (23.7%) 
23 (7.5%) 

 
69 (43.9%) 
44 (28%) 

16 (10.1%) 

 
66 (45.2%) 
28 (19.1%) 

7 (4.7%) 

 
0.01 

Şoc cardiogen 27 (8.9%) 16 (10.1%) 11 (7.5%) 0.5 
Regurgitare mitrală 

• Usoară 
• Moderată 
• Severă 

 
127 (41.9%) 
106 (34.9%) 
64 (21.1%) 

 
57 (36.3%) 
57 (36.3%) 
42 (26.7%) 

 
70 (47.9%) 
49 (33.5%) 
22 (15%) 

 
0.01 

Hemoglobină (g/dl) 14.2±1.7 13.9±1.6 14.6±1.7 0.004 
Rata filtrării 
glomerulare 
(ml/min/1.73 m2) 

• 60-90 
• 30-60  
• <30   

 
 

119 (39.2%) 
42 (13.8%) 
13 (4.2%) 

 
 

68 (43.3%) 
26 (16.5%) 

9 (5.7%) 

 
 

51 (34.9%) 
16 (10.9) 
4 (2.7%) 

 
 

0.02 

NTproBNP (pg/ml) 2683±5400 3005±6248 1691±4101 0.002 
Nr. zile spitalizare 5.4±4.8 5.7±4.9 5.1±4.6 0.2 

Evaluarea comparativă a pacienţilor funcţie de tipul de infarct miocardic 

În Tabelul nr.IX.3 sunt descrise caracteristicile pacienţilor incluşi în lotul de studiu 

în funcţie de tipul de infarct miocardic acut diagnosticat la prezentare. Nu au fost 

identificate diferenţe în ceea ce priveşte vârsta (p = 0.9), sexul (p = 0.4), statusul de 

fumător (p = 0.8), prezenţa dislipidemiei (p =0 .8), a obezităţii (p = 0.4) sau a 

hipertensiunii arteriale severe (p = 0.2). Prevalenţa diabetului zaharat (p = 0.6), a fibrilaţiei 

atriale (p = 0.3), a accidentului vascular cerebral (p = 0.9) şi a bolii renale cronice (p = 0.3) 

a fost similară în subgrupele studiate. Un număr similar de pacienţi din cele 7 subgrupe 

prezentau istoric de angină pectorală de efort (p = 0.08), angioplastie coronariană (p = 0.5) 
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sau by-pass aorto-coronarian (p = 0.9). Prezenţa STEMI anterior a fost mai frecvent asociat 

cu prezenţa arteriopatiei cronice obliterante a membrelor inferioare (p = 0.054). Deşi 

prezenţa insuficienţei cardiace congestive a fost similară în subgrupele de pacienţi, 

pacienţii cu STEMI anterior au prezentat mai frecvent disfuncţie sistolică severă VS (p < 

0.0001). Edemul pulmonar acut cardiogen la debut, regurgitarea mitrală severă şi şocul 

cardiogen nu au fost asociate cu un anumit tip de IMA.  

Caracteristicile coronarografice în lotul de pacienţi în funcţie de tipul de infarct 

miocardic acut sunt detaliate în Tabelul IX.4.  
Tabelul IX.3 Caracteristicile demografice şi paraclinice în lotul de studiu în funcţie de tipul  

de infarct miocardic acut 

Tip IMA Vârstă Valoare p Femei Valoare p 
Anterior 62.6±13.7 

0.9 

29 (25.2%) 

0.4 

Antero-lateral 62.7±12.7 7 (26.9%) 
Inferior 62.7±15.2 28 (30.7%) 
Infero-posterior 62.7±11.4 3 (17.6%) 
Infero-postero-lateral 60.6±11.7 12 (24%) 
Lateral 61.0±21.6 1 (25%) 
VD 65.0±14.1 3 (27.2%) 
  Dislipidemie Valoare p HTA severă Valoare p 
Anterior 103 (89.5%) 

0.8 

49 (42.6%) 

0.2 

Antero-lateral 24 (92.3%) 15 (57.6%) 
Inferior 73 (80.2%) 48 (52.7%) 
Infero-posterior 17 (100%) 11 (64.7%) 
Infero-postero-lateral 49 (98%) 22 (44%) 
Lateral 4 (100%) 2 (50%) 
VD 9 (81.8%) 5 (45.4%) 
 DZ Valoare p Obezitate Valoare p 
Anterior 27 (23.5%) 

0.6 

45 (39.1%) 

0.4 

Antero-lateral 10 (38.5%) 11 (42.31%) 
Inferior 26 (28.6%) 36 #9.5%) 
Infero-posterior 4 (23.5%) 10 (58.5%) 
Infero-postero-lateral 19 (38%) 21 (42%) 
Lateral 2 (50%) 3 (75%) 
VD 2 (18.2%) 4 (36.3%) 
 Tabagism Valoare p FiA Valoare p 
Anterior 60 (52.1%) 

0.8 

21 (18.2%) 

0.3 

Antero-lateral 17 (65.3%) 1 (3%) 
Inferior 51 (56%) 12 (13.2%) 
Infero-posterior 8 (47%) 2 (11.8%) 
Infero-postero-lateral 26 (52%) 10 (20%) 
Lateral 2 (50%) 0 
VD 6 (54.5%) 1 (9%) 
 Angină de efort Valoare p ACOMI Valoare p 
Anterior 49 (42.6%) 

0.08 

10 (8.7%) 

0.054 
Antero-lateral 6 (23%) 1 (3.8%) 
Inferior 40 (44%) 1 (3.8%) 
Infero-posterior 8 (47%) 0 
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Infero-postero-lateral 20 (40%) 0 
Lateral 4 (100%) 0 
VD 7 (63.6%) 0 
 CABG Valoare p Angioplastie Valoare p 
Anterior 2 (1.7%) 

0.9 

3 (2.6%) 

0.5 

Antero-lateral 0  2 (7.7%) 
Inferior 2 (2.2%) 5 (5.5%) 
Infero-posterior 0 0 
Infero-postero-lateral 0 1 (2%) 
Lateral 0 0 
VD 1 (9.1%) 1 (9.1%) 
 AVC Valoare p Boală renală cronică Valoare p 
Anterior 8 (7%) 

0.9 

9 (7.8%) 

0.3 

Antero-lateral 1 (3.8%) 3 (11.5%) 
Inferior 5 (5.5%) 13 (14.3%) 
Infero-posterior 1 (5.8%) 3 (17.6%) 
Infero-postero-lateral 5 (10%) 7 (14%) 
Lateral 0 1 (35%) 
VD 2 (!8.2%) 4 (36.4%) 
 ICC Valoare p Disfuncţie severă VS Valoare p 
Anterior 38 (33%) 

0.5 

13 (11.3%) 

<0.0001 

Antero-lateral 6 (23%) 3 (11.5%) 
Inferior 25 (27.5%) 3 (3.3%) 
Infero-posterior 3 (17.6%) 1 (5.9) 
Infero-postero-lateral 10 (20%) 3 (6%) 
Lateral 1 (25%) 0 
VD 4 (36.3%) 2 (18.2%) 
 EPA la debut Valoare p Şoc cardiogen Valoare p 
Anterior 6 (5.22%) 

0.1 

12 (10.4%) 

0.3 

Antero-lateral 2 (7.7%) 4 (15.4%) 
Inferior 3 (3.3%) 5 (5.5%) 
Infero-posterior 2 (11.8%) 0 
Infero-postero-lateral 0 6 (12%) 
Lateral 0 0 
VD 0 3 (27.3%) 
 NTproBNP Valoare p RM severă Valoare p 
Anterior 3323±6036 

0.5 

23 (20%) 

0.2 

Antero-lateral 2090±4337 6 (23%) 
Inferior 2690±5833 19 (21%) 
Infero-posterior 1779±4536 4 (23.5%) 
Infero-postero-lateral 1956±3718 12 (24%) 
Lateral 8884±1037 0 
VD 3693±5736 4 (36.4%) 
 Hb (g/dl) Valoare p Nr. zile spitalizare Valoare p 
Anterior 14.4±1.6 

0.2 

5.7 ±5.1 

0.04 

Antero-lateral 14.1±2.2 5.3±3.9 
Inferior 13.9±1.6 4.4±2.4 
Infero-posterior 14.3±1.3 4.1±2.2 
Infero-postero-lateral 14.4±1.4 7±7.2 
Lateral 15.4±2.2 4.7±1.5 
VD 14.1±1.7 8.2±7.9 
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Tabelul IX.4 Caracteristicile angiografice în populaţia de studiu în funcţie de tipul de infarct miocardic acut 

PARAMETRU IMA ant IMA 
ant-lat IMA inf IMA 

inf-post 
IMA inf-
post-lat IMA lat IMA VD Val P 

CORONAROGRAFIE 
Abord radial 7 2 5 0 9 1 1 0.055 
Arteră culprit 
• TC 
• ADA 
• ACX 
• ACD 
• Graft by-pass 

 
0 

106 
0 
8 
1 

 
3 

21 
2 
0 
0 

 
0 
2 

11 
78 
0 

 
0 
0 
9 
8 
0 

 
0 
2 

21 
27 
0 

 
0 
3 
1 
0 
0 

 
0 
0 
1 

10 
0 

<0.0001 

Lungime leziune 
• <10 mm 
• 10-20 mm 
• >20 mm 

 
34 
52 
29 

 
8 
9 
9 

 
30 
33 
28 

 
6 
8 
3 

 
22 
19 
9 

 
4 
0 
0 

 
3 
8 
0 

0.1 

Diametru vas 
• <2 mm 
• 2-2.5 mm 
• 2.5-3 mm 
• 3-3.5 mm 
• 3.5-4 mm 
• 4-4.5 mm 
• >4.5 mm 

 
2 
0 
4 

61 
36 
9 
2 

 
0 
1 
2 
9 

10 
4 
0 

 
0 
0 
7 

41 
35 
7 
1 

 
0 
0 
2 
7 
8 
0 
0 

 
0 
0 
3 

16 
22 
8 
1 

 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 

 
0 
0 
1 
3 
6 
1 
0 

0.8 

Tromb 56 17 40 9 29 0 6 0.7 
Leziune 
• unicoronariană 
• bicoronariană 
• tricoronariană 
• absentă 

 
2 

54 
32 
27 

 
0 

14 
11 
1 

 
1 

43 
25 
22 

 
0 
8 
7 
2 

 
0 

23 
15 
12 

 
0 
2 
1 
1 

 
0 
3 
2 
6 

0.8 

Stenoză 
• leziune intermediara 
• subocluzivă 
• ocluzivă 

 
11 
41 
58 

 
3 
4 

19 

 
10 
28 
53 

 
4 
3 

10 

 
7 

13 
30 

 
2 
0 
2 

 
2 
1 
8 

0.4 

Calcificare 21 1 26 4 6 1 4 0.03 
ANGIOPLASTIE 
Per primam 
tromboliză 
• CU REPERFUZIE 
• FĂRĂ REPERFUZIE 

33 
 

20 
3 

3 
 

1 
2 

26 
 

15 
2 

3 
 

5 
2 

13 
 

9 
1 

2 
 

1 
0 

3 
 

2 
0 

0.9 

Număr de stenturi 
• 1 
• 2 
• 3 

 
90 
20 
5 

 
19 
5 
2 

 
65 
22 
4 

 
11 
6 
0 

 
36 
12 
2 

 
4 
0 
0 

 
9 
2 
0 

0.7 

Lungime stent 1 (MM) 22.3±7.3 23.7±8.1 23.5 ±8.1 22 ±7.2 18.9 ±5.4 15.2±2.9 25.4 ±8.1 0.004 
Diametru stent 1 (MM) 3.1 ±0.4 3 ±0.4 3.1 ±0.4 3 ±0.3 3.3  ±0.4 3±0.5 3.2 ±0.4 0.1 
Lungime stent 2 (MM) 20 ±6.9 20 ±6.6 19.4 ±5.8 16 ±3.9 17.6 ±5.4 0 15.5 ±4.9 0.6 
Diametru stent 2 (MM) 3.1±0.5 3±0.25 3.1 ±0.4 3.2 ±0.4 5.7  ±7.9 0 3.7 ±0.3 0.9 
Lungime stent 3 (MM) 23.6±9.5 20 ±2.8 19.5 ±6.6 0 15.5 ±6.3 0 0 0.6 
Diametru stent 3 (MM) 3 ±0.3 3.5 3   ±0.5 0 3.7  ±0.3 0 0 0.1 
Integrilin 13 10 20 3 14 0 3 0.01 
Trombaspiraţie 51 16 35 9 25 0 6 0.1 
Predilatare 46 11 41 5 16 2 4 0.6 
Postdilatare 37 14 37 7 21 1 5 0.3 
Flux TIMI înainte de PCI 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 
Flux TIMI după PCI 
• 1 
• 2 
• 3 

 
56 
34 
24 

 
 

5 
13 
97 

 
19 
1 
6 
 
 

1 
3 

22 

 
51 
19 
21 

 
 

0 
3 

88 

 
10 
2 
4 
 
 

0 
3 

14 

 
30 
9 

11 
 
 

2 
4 

44 

 
2 
0 
2 
 
 

0 
0 
4 

 
8 
0 
2 
 
 

2 
1 
8 

 
 

0.1 
 
 
 
 

0.2 



30 

PARAMETRU IMA ant IMA 
ant-lat IMA inf IMA 

inf-post 
IMA inf-
post-lat IMA lat IMA VD Val P 

MBG înainte de PCI 
• 0 
• 1 
• 2 

 
86 
19 
10 

 
22 
3 
1 

 
70 
15 
6 

 
12 
4 
1 

 
40 
9 
1 

 
2 
2 
0 

 
8 
2 
1 

0.7 

MBG după PCI 
• 0 
• 1 
• 2 
• 3 

 
14 
34 
35 
32 

 
2 
9 
8 
7 

 
3 

24 
30 
34 

 
2 
2 

11 
2 

 
7 
9 

18 
16 

 
0 
1 
1 
2 

 
3 
3 
1 
4 

0.1 

Succes procedural 97 23 88 14 44 4 8 0.02 
Complicaţii PCI 
• absente 
• disecţie 
• ocluzie/embolizare 
• spasm 
Alte complicaţii 
• SCR prin 

FIV/TV/disociaţie 
electromecanică 

• necesar de 
cardiostimulare 

 
102 

3 
7 
3 
 
 

4 
 
 

2 

 
17 
5 
2 
2 
 
 

3 
 
 

0 

 
82 
5 
4 
0 
 
 

3 
 
 

2 

 
14 
2 
1 
0 
 
 

1 
 
 

0 

 
42 
3 
4 
1 
 
 

1 
 
 

1 

 
4 
0 
0 
0 
 
 

0 
 
 

0 

 
7 
0 
4 
0 
 
 

0 
 
 

1 

 
 
0.1 
 
 
 
 
0.7 

Balon de contrapulsaţie 
intra-aortică 3 3 2 0 3 0 1 0.2 

Deces procedural 1 1 1 0 0 0 0 0.5 
Deces intraspitalicesc 12 2 5 0 4 0 4 0.6 
Angiosel 19 6 15 3 6 1 2 0.7 
Complicaţii abord 
vascular 
• absente 
• hematom 
• pseudoanevrism 
• fistulă arterio-venoasă 
• disecţie 

 
 

101 
12 
1 
1 
0 

 
 

23 
2 
0 
0 
1 

 
 

80 
0 
1 
0 
0 

 
 

14 
3 
0 
0 
0 

 
 

47 
1 
2 
0 
0 

 
 

4 
0 
0 
0 
0 

 
 

8 
2 
1 
0 
0 

 
 

0.3 

Evaluarea comparativă a pacienţilor funcţie de fluxul TIMI după angioplastie 

În Tabelul nr. IX.5 sunt descrise caracteristicile pacienţilor incluşi în lotul de studiu 

în funcţie de fluxul TIMI evaluat după angioplastie. Pacienţii cu TIMI 3 au fost mai tineri 

comparativ cu cei cu TIMI 1 sau 2 (p = 0.04). Nu au fost identificate diferenţe în ceea ce 

priveşte sexul (p = 0.09), statusul de fumător (p = 0.1), prezenţa dislipidemiei (p = 0.6), a 

obezităţii (p = 0.4) sau a hipertensiunii arteriale severe (p = 0.3). Prevalenţa diabetului 

zaharat (p = 0.3), a accidentului vascular cerebral (p = 0.4), a bolii arteriale periferice (p = 

0.8) şi a bolii renale cronice (p = 0.9) a fost similară în subgrupele studiate. Un număr 

similar de pacienţi din cele 7 subgrupe prezentau istoric de angină pectorală de efort (p = 

0.1), angioplastie coronariană (p = 0.4) sau by-pass aorto-coronarian (p = 0.7) în 

antecedente. Prezenţa TIMI 1 sau 2 a fost mai frecvent asociata cu prezenţa fibrilaţiei 

atriale (p < 0.0001). Pacienţii cu flux TIMI 1 şi 2 au asociat mai frecvent insuficienţă 

cardiacă congestivă (p = 0.02) în antecedente. De asemenea, pacienţii cu flux TIMI 1 şi 2 

au prezentat mai frecvent clasa Killip 4 la debut (p < 0.0001), respectiv au prezentat mai 

frecvent disfuncţie sistolica severa VS (p = 0.001) sau şoc cardiogen (p < 0.0001). 
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Regurgitarea mitrală severă a fost asociate mai frecvent cu TIMI 1 şi 2 post-angioplastie. 

De asemenea, pacienţii cu flux TIMI 1 au asociat mai frecvent boală cronică de rinichi 

moderată sau severă (p = 0.002).  
Tabelul IX.5 Caracteristicile demografice, clinice şi paraclinice în lotul de studiu  

în funcţie de fluxul TIMI post-angioplastie 

 TIMI 1(N=8) TIMI 2(N=26) TIMI 3 (N=269) Valoarea P 
 PARAMETRII CLINICI 
Vârstă (ani±dev std) 64.6±16.4 68.5±12.6 61.6±13.6 0.04 
Femei 4 (50%) 10 (38.4%) 66 (24.6%) 0.09 
 ISTORIC PERSONAL 
HTA 

• Gradul 1 
• Gradul 2 
• Gradul 3 

 
3 (37.5%) 
2 (25%) 

3 (37.5%) 

 
2 (7.7%) 

8 (30.7%) 
14 (53.8%) 

 
28 (10.4%) 
87 (32.3%) 

130 (48.3%) 

 
0.3 

Dislipidemie 8 (100%)  23 (88.4%) 239 (88.8%) 0.6 
Diabet zaharat 

• Dietă 
• ADO 
• Insulină  

 
0 
0 

1 (12.5%) 

 
5 (19.2%) 
3 (11.5%) 

 0 

 
30 (11%) 

39 (14.5%) 
10 (3.8)%) 

 
0.3 

Obezitate 5 (62.5%) 11 (42.3%) 110 (40.9%) 0.4 
Tabagism 

• Activ 
• Fost fumător 

 
2 (25%) 

3 (37.5%) 

 
11 (42.3%) 
5 (19.2%) 

 
151 (56.1%) 
61 (22.7%) 

 
0.1 

Fibrilaţie atrială 4 (50%) 11 (42.3%) 31 (11.5%) <0.0001 
Angină de efort 5 (62.5%) 15 (57.7%) 107 (39.8%) 0.1 
Angioplastie 0 0 11 (4.1%) 0.4 
CABG 0 0  4 (1.5%) 0.7 
ACOMI 0 1 (3.8%) 11 (4%) 0.8 
Boală renală cronică   1 (12.5%) 3 (11.5%) 32 (11.9%) 0.9 
AVC 1 (12.5%)  3 (11.5%) 16 (5.9%) 0.4 
Insuficienţă cardiacă 4 (%50) 12 (46.1%) 67 (25%) 0.02 
 PREZENTARE CLINICĂ 
Clasă Killip 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 

 
2 (25%) 

3 (37.5%) 
 0 

3 (37.5%) 

 
8 (30.7%) 
13 (50%) 

0 
5 (19.2%) 

 
198 (73.6%) 

43 (16%) 
13 (4.8%) 
15 (5.5%) 

 
 

<0.0001 

Disfuncţie VS 
• Uşoară  
• Moderată  
• Severă  

 
4 (50%) 

1 (12.5%) 
3 (37.5%) 

 
7 (27%) 

10 (38.5%) 
5 (19.2%) 

 
124 (46.1%) 
61 (22.7%) 
15 (5.6%) 

 
0.001 

Şoc cardiogen 4 (50%) 5 (19.2%) 18 (6.7%) <0.0001 
Regurgitare mitrală 

• Usoară 
• Moderată 
• Severă 

 
0 

4 (50%) 
4 (50%) 

 
11 (42.3%) 
5 (19.2%) 
9 (34.6%) 

 
116 (43.1%) 

97 (36%) 
51 (18.9%) 

 
0.051 

Hemoglobină (g/dl) 14.08±1.29 13.6±2.17 14.3±1.6 0.1 
Rata filtrării glomerulare 
(ml/min/1.73 m2) 

• 60-90 
• 30-60  
• <30   

 
 

2 (25%) 
 2 (25%) 
2 (25%) 

 
 

9 (34.6%) 
9 (34.6%) 
1 (3.8%) 

 
 

108 (40.1%) 
31 (11.5%) 
10 (3.7%) 

 
 

0.002 

NTproBNP (pg/ml) 6583±10087 6435±7454 2204±4792 0.0001 
Nr. zile spitalizare 9.7±10.5 5.5±4.2 5.2±4.5 0.003 



32 

Analiza caracteristicilor coronarografice în lotul de pacienți în funcție de tipul de infarct 

miocardic acut arată că nu au existat diferențe semnificative în ceea ce privește fluxul TIMI 

post-angioplastie şi vasul cu leziunea culprit pentru sindromul coronarian acut (p = 0.1), 

diametrul vasului (p = 0.9), lungimea leziunii (p = 0.1), prezența trombului la injectarea 

diagnostică (p = 0.1), a calcificărilor coronariene (p = 0.5). Deşi numărul de leziuni (uni-, bi 

sau tricoronariane, respectiv absentă) nu a diferit între cele 3 grupuri (p = 0.2), pacienţii cu flux 

TIMI 1 sau 2 au prezentat mai frecvent ocluzie comparativ cu cei cu flux TIMI 3 a căror 

leziuni au variat între intermediară, subocluzie sau ocluzie (p < 0.0001). Nu au existat diferenţe 

între fluxurile TIMI în funcţie de alegerea tipului de reperfuzie: per primam sau tromboliză 

urmată de angioplastie de salvare sau post-tromboliză cu reperfuzie (p = 0.5).  

De asemenea, nu au existat diferenţe între grupuri în funcţie de utilizarea 

antiagregantului intravenos de tip inhibitor de IIIb/IIa intraprocedural (p = 0.3). Trombaspiraţia 

s-a asociat mai frecvent cu flux TIMI 1 şi 2, comparativ cu TIMI 3 (p = 0.002), însă nu au 

existat diferenţe semnificative în funcţie de utilizarea pre- şi post-angioplastie (p = 0.1, 

respectiv 0.051). S-a observat asocierea între un grad mai înalt de blush miocardic înainte de 

angioplastie şi flux TIMI 3 după angioplastie (p = 0.002).  

De asemenea, pacienţii cu flux TIMI 1 şi 2 au prezentat mai frecvent complicaţii 

intraprocedurale de tip disecţia vasului, ocluzia distală, embolizare sau spasm (p < 0.0001). Nu 

au existat diferenţe semnificative statistic între grupuri în ceea ce priveşte complicaţiile la locul 

de abord vascular (p = 0.9). 

Predictori ai supravieţuirii în populaţia studiată 

Studiul comparativ al mediei vârstelor la pacienţii la care a survenit decesul de orice 

cauză pe perioada de urmărire faţă de pacienţii care au supravieţuit, a demonstrat că media 

vârstelor a variat semnificativ între cele două grupe (70.4 ani ± 14 vs. 60.6 ani ± 13, p < 

0.0001). Supravieţuirea la 2 ani nu a fost semnificativ diferită între femei şi bărbaţi (p = 0.7), 

după cum se observă în Fig. 9.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.16  

Curbele de supravieţuire în 
funcţie de distribuţia pe sexe în 
lotul de pacienţi studiat 



33 

Rata supravieţuirii la sfârşitul perioadei de urmărire (Fig. 9.17) pentru pacienţii aflaţi 

în clasele funcţionale Killip I şi II la internare a fost semnificativ mai mare comparativ cu 

pacienţii aflaţi în clasele funcţionale Killip III şi IV (p = 0.00001). Un procent de 50% 

dintre pacienţii aflaţi în clasa Killip III au supravieţuit în medie 642 zile, pe când cei aflaţi 

în clasa Killip IV, au supravieţuit în medie 28 zile (p = 0.0001). 

 
Nu s-a observat diferenţă semnificativă statistic la pacienţii care au decedat (de orice 

cauză) faţă de cei care au supravieţuit în ceea ce priveşte valoarea CK-MB la prezentare 

(338.4 U/l ± 328 vs. 294.3 U/l ± 255.5, p = 0.28) sau în funcţie de diametrul stentului 

folosit (3 mm vs 3.2 mm, p = 0.21). 

S-au comparat pacienţii în funcţie de fluxul TIMI înainte de angioplastia coronariană 

(Fig.9.19). Nu s-au observat diferenţe semnificative privind rata supravieţurii la pacienţii 

din lotul studiat în funcţie de fluxul TIMI preprocedural (p = 0.21). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durata medie de urmărire în lotul studiat a fost de 619.5 ± 342 de zile. Pacienţii la 

care s-a practicat revascularizare completă au avut o supravieţuire mai bună (timpul mediu 

571.7 ± 343.1 de zile) comparativ cu cei fără revascularizare completă (671 ± 335.8 de 

zile), diferenţa fiind semnificativă statistic (p = 0.01) -Fig. 9.20-, însă cu tendinţa spre 

egalizare la un interval de timp de peste 2.5 ani. 

Fig. 9.17 

Supravieţuirea (zile) în funcţie de 
clasa Killip în lotul de pacienţi 
studiat 

Fig. 9.19 

Supravieţuire în funcţie de fluxul 
TIMI înainte de angioplastie în lotul 
de pacienţi studiat 
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S-a observat că fluxul TIMI 1, 2 sau 3 evaluat înainte de angioplastie s-a corelat cu o 

supravieţuire pe parcursul spitalizării semnificativ mai bună (p = 0.008) comparativ cu 

pacienţii cu flux TIMI 0, fapt exemplificat în Fig. 9.21.  

 
S-a studiat comparativ rata supravieţuirii în funcţie de MBG înainte şi după 

angioplastia coronariană. Nu s-au observat diferenţe semnificative în funcţie de gradul 

MBG înainte de angioplastie (p = 0.61)-Fig.9.22-, în schimb s-a remarcat că rata de 

supravieţuire pentru pacienţii cu MBG post-angioplastie de 1 sau 2 a fost mai mare decât 

pentru pacienţii la care MBG s-a menţinut 0 (p = 0.0001) -Fig. 9.23-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.20 

Supravieţuirea la pacienţii la care 
s-a practicat revascularizare 
completă comparativ cu cei fără 
revascularizare completă 

Fig. 9.21 

Supravieţuirea în cursul 
spitalizării (zile) la pacienţii cu 
flux TIMI 0 la prezentare a fost 
semnficativ redusă comparativ cu 
restul pacienţilor 

Fig. 9.22 Supravieţuirea (zile) în funcţie de gradul 
MBG înainte de angioplastie în lotul studiat 

Fig. 9.23 Supravieţuirea (zile) în funcţie de 
gradul MBG după angioplastie în lotul studiat 
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Nu s-a înregistrat o diferenţă semnificativă statistic în rata decesului intraspitalicesc 

în funcţie de gradul MBG înainte de angioplastie (p = 0.15) - Fig. 9.22, însă s-a remarcat o 

diferenţă semnificativă a ratei decesului la pacienţii cu gradul MBG 2 sau 3 după 

angioplastie, comparativ cu pacienţii la care gradul MBG s-a menţinut 0 sau 1 după terapia 

intervenţională (p = 0.0001)-Fig.9.23-.  

În Fig. 9.24 se observă că supravieţuirea la 15-20 zile de la internare este de 73% la 

pacienţii cu MBG 0 după angioplastie, comparativ cu 88% la pacienţii cu MBG 1 sau 98-

100% la pacienţii cu MBG 2 sau 3. 

În Fig. 9.25 se observă că în grupul de pacienţi la care a survenit decesul 

intraspitalicesc au prezentat media FEVS la internare 30.4% ± 9.9, comparativ cu pacienţii 

care au supravieţuit pe parcursul internării şi la care valoarea medie a FEVS a fost de 42% 

± 7.9 (p = 0.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a studiat rata decesului intraspitalicesc la pacienţii care se aflau în şoc cardiogen la 

prezentare, comparativ cu pacienţii care nu prezentau şoc şi s-a obţinut o diferenţă 

semnificativă privind supravieţuirea în cele două grupe de pacienţi (p = 0.0001). În Fig. 

9.30 se observă că doar 50% dintre pacienţii cu şoc cardiogen au supravieţuit la 15 zile de 

la debutul sindromului coronarian acut. 

S-a analizat, de asemenea, rata decesului intraspitalicesc la pacienţii la care s-a 

practicat angioplastie directă cu stent, comparativ cu cei la care s-a efectuat angioplastie cu 

balon pentru pregătirea leziunii. S-a observat că nu există diferenţe semnficative statistic 

între cele două grupe de pacienţi din punct de vedere al supravieţuirii pe parcursul 

internării (p = 0.7)- Fig. 9.31-. 

 

Fig. 9.25 Supravieţuirea în cursul spitalizării 
(zile) în funcţie de gradul MBG post de 
angioplastie arată diferenţe semnificative 
statistic între subgrupele de pacienţi 

Fig. 9.24 Supraviețuirea în cursul spitalizării (zile) 
în funcție de gradul MBG înainte de angioplastie nu 
a arătat diferențe semnificative statistic 



36 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

S-a observat o rată mai mare a decesului intraspitalicesc la pacienţii care au necesitat 

postdilatare a stenturilor, comparativ cu restul pacienţilor (p=0.007). 

S-a remarcat o corelaţie pozitivă puternică între FEVS la internare şi FEVS la 

externare (coeficient de corelaţie Pearson 0,8), după cum se poate observa şi în Fig.9.33. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii şi Contributii personale. Discuţii 

Acest studiu retrospectiv şi-a propus să evalueze o serie de parametri clinici şi 

paraclinici alături de evoluţia postprocedurală a unei cohorte de pacienţi cu infarct 

miocardic acut cu supradenivelare de segment ST, admisă pe parcursul a doi ani în aceeaşi 

unitate sanitară, la care procedura terapeutică intervenţională de revascularizare miocardică 

a fost efectuată de către acelaşi operator.  

Studiul a inclus un număr relativ mare de pacienţi cu STEMI la care s-a practicat fie 

angioplastie primară, fie angioplastie de salvare, fie angioplastie după reperfuzie eficientă 

prin tromboliză. 

În studiul de faţă, vârsta medie a pacienţilor incluşi a fost cu aproximativ 3 ani mai 

mare, în comparaţie cu alte studii, iar prevalenţa sexului feminin a fost cu aproximativ 5% 

mai mică faţă de cohortele de pacienţi urmărite în alte studii23.  

Fig. 9.30 Supravieţuirea (zile) la pacienţii 
cu şoc cardiogen la prezentare 

Fig. 9.31 Supravieţuirea în cursul spitalizării 
(zile) la pacienţii la care s-a practicat 
angioplastie directă 

Fig. 9.33 

Corelaţie pozitivă între valoarea 
FEVS la externare cu FEVS de la 
internare 
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Astfel, într-un studiu de referinţă care a inclus 2413 de pacienţi cu STEMI şi 1974 de 

pacienţi cu NSTEMI, în perioada 1999-2005, deci o cohortă mai veche, vârsta medie a fost de 

59 de ani pentru pacienţii cu STEMI şi 64 de ani pentru pacienţii cu NSTEMI, iar proporţia 

pacienţilor de sex masculin a fost 68.7% în cadrul grupului STEMI şi 64.8% în grupul cu 

NSTEMI, comparativ cu 62 de ani, vârsta medie din studiul nostru, pacienţi dintre care 74% au 

fost de sex masculin23.  

Prevalenţa hipertensiunii arteriale a fost mai mare în lotul de pacienţi studiat comparativ 

cu studiile precendente (91,11% vs. 57,1%); de asemenea prevalenţele dislipidemiei (88,81% 

vs 41,9%), a diabetului zaharat (28,94% vs 22,1%) şi a statusului de fumător (76,64% vs 

53,9%) au fost mai mari în lotul de pacienţi studiat comparativ cu acelasi studiu de referinţă 

publicat de Chan şi colaboratorii23,24. Aceste diferenţe pot fi explicate atât prin perioada mai 

recentă a includerii pacienţilor, existând diferenţe în diagnosticul şi valorile prag pentru 

dislipidemie şi diabet, cât şi creşterea prevalenţei factorilor de risc în populaţia generală. O 

explicaţie alternativă poate viza populaţia ţintă regională, existând date care arată o prevalenţă 

crescută a factorilor de risc în populaţia preponderent urbană deservită de centrul nostru. 

Legat de prevalenţa comorbidităţilor, în cadrul studiului nostru am observat un procent 

mai mare al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă (27,3% vs 9,1%). Prevalenţa a fost în schimb, 

mai mică pentru pacienţii cu antecedente de sindrom coronarian acut (7,89% vs 12%), 

antecedente de angioplastie (3,61% vs 11,6%) sau by pass aortocoronarian (1,31% vs 22,9%) 

comparativ cu alte studii25.   

Putem specula pe marginea acestor diferenţe, în cee a ce priveşte adresabilitatea către 

serviciile de sănătate, atât primare cât şi terţiare, de specialitate. Astfel, prevalenţa mai mare a 

pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în studiul nostru decât era aşteptată se poate explica atât 

prin faptul că pacienţii intens simptomatici au o probabilitate mai mare să se adreseze 

serviciilor de urgenţă atunci când cele primare nu sunt la îndemână, comparativ cu cei cu 

simptomatologie tranzitorie. Totuşi, 31,4% dintre pacienţi s-au încadrat într-o clasă Killip mai 

mare decât I, valoare comparabilă cu studiile precedente (29,1%)23. Acest fapt sugerează o 

prevalenţă similară a pacienţilor asimptomatici, dar cu insuficienţă cardiacă documentată.  

În plus, date empirice din centrul nostru sugerează o proporţie insuficientă de pacienţi cu 

insuficienţă cardiacă care beneficiează de tratament medicamentos maximal, incluzând 

tratamentul valvulopatiilor asociate. În aceeaşi lumină, proporţia mai mică de pacienţi cu 

antecedente de infarct miocardic sau angioplastie coronariană poate fi interpretată ca o 

consenincţă a adresabilitaţii reduse şi nu atât a unor diferenţe fundamentale în profilul 

epidemiologic al pacienţilor.  
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Rata filtrării glomerulare (81,5 ml/min/1.73 m2) a fost comparabilă cu valorile obtinute 

în studii anterioare (79,4 ml/min/1.73 m2)26, rezultat deloc surprinzător, având în vedere lipsa 

unor factori de risc suplimentar în populaţia locală, faţă de cohortele internaţionale, în ceea ce 

priveşte afectarea renală.   

Valoarea medie a fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng a fost mai redusă comparativ cu 

alte studii (41% vs 49%)23,27 Diferenţa în gradul disfuncţiei ventriculare stângi la prezentare se 

poate atribui timpului relativ mai mare de la debutul simptomatologiei până la primul contact 

medical, o arie a ingrijirii medicale în infarctul miocardic acut care necesită îmbunătăţire 

locală, prin campanii de informare a pacienţilor şi extinderea reţelei de medicină primară de 

urgenţă. Fără îndoială, disfuncţia ventriculară stângă mai severă duce la rezultate mai puţin 

bune în această grupă.  

Raportată la studiile precedente, prevalenţa leziunilor unicoronariene (47,5% vs 44,5%) 

şi bicoronariene (30% vs 27,9%) a fost aproximativ aceeaşi; în schimb, boala coronariană 

trivasculară a fost mai puţin identificată în studiul nostru (21,5% vs 27,6%)23. Fluxul TIMI 3 

postprocedural a fost obţinut la 88,48% dintre pacienţi, comparativ cu alte studii, unde 

proporţia acestui parametru postprocedural a atins valori de până la 91,8%28.  O explicaţie 

posibilă privind prelavenţa mai mică a leziunilor tricoronariene poate fi dată de o posibilă 

mortalitate mai mare a acestor pacienţi înainte de a ajunge în centrul capabil de PCI, sau de 

lipsa transferului acestora către centrul capabil de PCI datorită istoricului şi a comorbidităţilor 

asociate, argumente ce favorizează decizia către tratament medical conservator sau transfer 

într-un centru de chirurgie cardiacă.  

Ca şi Originalitate a studiului: au fost evaluaţi parametrii clinici şi angiografici în funcţie 

de fluxul TIMI postangioplastie. Vârsta medie a pacienţilor a fost comparabilă cu studiile 

anterioare pentru pacienţii la care s-a obţinut flux TIMI 3 postprocedural (61,6 ani vs 61,8 ani), 

cu o prevalenţă aproximativ similară a sexului masculin (75,4% vs 73.6%)23,29. Procentul de 

pacienţi încadraţi în clasa Killip I la care s-a obţinut flux TIMI 3 a fost uşor mai mic în lotul 

nostru de pacienţi (73.6% vs 77.9%), cu o prevalenţă mai mare a pacienţilor aflaţi în clasa Killip 

II (16% vs 10,2%)23. Pentru celelalte clase Killip, prevalenţele pacienţilor la care s-a obţinut flux 

TIMI 3 postangioplastie au fost aproximativ similare28.  Aceste date sunt încurajatoare, deoarece 

ne arată o reproductibilitate a tehnicii, comparabilă cu studii mari, din centre de referinţă 

internatională. Diferenţele între clasele Killip se datorează în principal diferenţei în ceea ce 

priveşte prevalenţa acestora la prezentare, nu atât unor mecanisme intrinseci legate de clasa 

funcţională. Este din nou încurajator faptul că şi în cazul pacientilor simptomatici, clasa Killip III 

sau IV, rezultatele sunt  bune, comparabile cu cele din cohorte de referinţă30,31.  
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Pacienţii la care s-a obţinut flux TIMI ≤ 2 au prezentat mai frecvent istoric de 

hipertensiune arterială (94,11% vs 49,8%), diabet în proporţie aproximativ similară (26,47% vs 

29,7%), în timp ce statusul de fumător (61,7% vs 49,8%) şi istoricul de boală renală cronică 

(11,76% vs 3,5%) au fost semnificativ mai frecvent decelate comparativ cu studiile 

prcedente28,32. Nu este surprinzător faptul că pacienţii cu multipli factori de risc au reprezentat 

principala grupă unde nu s-a obţinut flux TIMI satisfăcător, aceştia având adesea leziuni 

aterosclerotice calcificate, la nivelul vascularizaţiei coronariene distale, un procent mai mare de 

embolii, fenomene care au afectat semnificativ rezultatul angiografic final.  

Un studiu multicentric efectuat de Kim DW şi colaboratorii, a arătat că, în pofida 

dezvoltării tehnicilor de angioplastie coronariană în ultima decadă, incidenţa fluxului 

suboptimal după angioplastia primară cu stent farmacologic activ rămâne încă crescută, 

indicând existenţa unei corelaţii între fluxul TIMI de la finalul procedurii şi mortalitatea la 5 

ani după STEMI, fără corelaţie însă cu alte evenimente cardiovasculare majore. La pacienţii cu 

flux TIMI 3 postangioplastie, mortalitatea a fost semnificativ mai scăzută comparativ cu restul 

pacienţilor. Patenţa arterelor coronare epicardice, vizualizată angiografic, poate să nu 

corespundă întotdeauna cu prezenţa sau absenţa perfuziei la nivel tisular. Fluxul TIMI ≤ 2 s-a 

asociat cu disfuncţie microvasculară care rezultă în urma vasconstricţiei reactive, a 

microembolizărilor distale, a disfuncţiei endoteliale secundare leziunii peretelui vascular, a 

obstrucţiei capilare cu trombocite, neutrofile, eritrocite şi a edemului interstiţial şi intracelular. 

Subiecţii au fost urmăriţi pe o perioadă de 1 an, iar rezultatele au arătat că un flux coronarian 

suboptimal după angioplastia primară s-a asociat atât cu o creştere a mortalităţii de orice cauză 

pe termen lung, cât şi a endpoint-ului compozit la 60 de luni (deces de cauza cardiacă, infarct 

miocardic non fatal sau necesar de revascularizare a leziunii ţintă), acesta crescând de la 19.6% 

atunci când scorul TIMI postprocedural era 3 la 33.1% când acesta era 0,1 sau 2. Interesant 

este faptul ca aceste rezultate nu s-au reprodus în grupul cu NSTEMI, unde fluxul TIMI la 

finalul procedurii nu a fost corelat cu endpoint-ul primar28  

De asemenea, fracţia de ejecţie a ventriculului stâng a fost, în unele studii, un predictor 

direct al fluxului postprocedural suboptimal, independent de prezenţa altor factori de predicţie, 

la pacienţii cu STEMI. Pe lângă aceasta, valoarea colesterolului seric şi valoarea hemoglobinei 

serice au fost alţi predictori importanţi pentru un flux postprocedural nesatisfacator. Acelaşi 

studiu, în mod surprinzător, găseşte că leziunea culprit implicată în sindromul coronarian acut 

este corelată cu fluxul TIMI postprocedural scăzut doar în NSTEMI, dar nu şi în STEMI28.  

Corelaţia dintre fracţia de ejecţie a ventriculului stâng şi fluxul final TIMI postprocedural 

indică legătura dintre gradul de afectare miocardică şi rezultatele finale. Astfel, în afectarea 
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miocardică iniţial extinsă, emboliile distale şi microemboliile sunt de aşteptat, cu atât mai mult 

cu cât timpul până prezentare a fost mai mare. În plus, disfuncţia vasculară secundară necrozei 

miocardice duce la afectarea în final a fluxului sanguin distal. Valoarea colesterolului seric, 

factor de risc pentru un flux TIMI scăzut, poate sugera influenţa factorilor de risc adiţionali, cât 

şi a aterosclerozei distale, care împiedică fluxul în circulaţia microvasculară. Fluxul TIMI 

scăzut în anemiile severe poate fi explicat prin volumul circulant scăzut, sau să sugereze acei 

pacienţi unde există complicaţii de tip hemoragic sau alte comorbidităţi, mai ales anemia 

secundară de cauză renală, care are consecinţe asupra funcţiei vasculare.   

De remarcat este şi faptul că mortalitatea intraspitalicească la pacienţii cu STEMI şi flux 

TIMI 3 postprocedural raportată într-un substudiu al studiului GUSTO33 a fost 4,4%, însă alte 

studii au identificat rate mai mari (6,4%) ale acesteia13. 

În studiul nostru, prevalenţa pacienţilor cu flux TIMI postprocedural ≤2 a fost 

comparabilă cu alte studii atunci când vasul incriminat a fost artera descendentă anterioară 

(55,88% vs 55%) sau artera coronară dreaptă (35,2% vs 31%), cu o proporţie uşor mai scăzută 

pentru artera circumflexă (5,88% vs 9,6%) şi trunchiul comun (2,94% vs 4,4%)23.  

Postprocedural, s-a evaluat gradul blush-ului miocardic, comparativ cu studiile 

anterioare, obţinându-se un procent mai mic de pacienţi cu MBG 3 (30,69% vs 38%). La 

majoritatea pacienţilor s-a obţinut MBG 2 (33,99% vs 36%), MNG 1 (26,07% vs 14%) sau 

MBG 0 (9,24% vs 12%)34.  Kampinga şi colegii arată că între pacienţii cu scor TIMI 3 există 

încă un număr semnificativ care au un MBG mai mic decât 3, anume 7% cu MBG 0, 11% cu 

MBG 2 şi 37% cu MBG de 234. Astfel, MBG are potenţialul de a fi un predictor mai sensibil al 

suprevieţuirii decat fluxul TIMI.  

Câteva studii au arătat că principalul determinant al recuperării funcţiei ventriculului 

stâng35,36 şi, în final, al prognosticului37,38 al pacienţilor cu sindrom coronarian acut este 

reprezentat de reperfuzia microvasculară la nivelul zonei de infarct. Poli şi colaboratorii au 

definit trei scenarii diferite pentru a caracteriza recuperarea funcţiei microvasculare postinfarct 

miocardic: 

1. Prezenţa unui blush miocardic semnificativ însoţit de rezoluţia segmentului ST, 

aspecte ce sugerează o reperfuzie microvasculară eficientă cu recuperare precoce a funcţiei 

ventriculului stâng 

2. Prezenţa unui blush miocardic semnificativ, fără rezoluţia segmentului ST, sugerând o 

funcţie microvasculară prezervată, dar incomplet recuperată, cu recuperare precoce redusă a 

funcţiei ventriculului stâng, dar cu recuperare bună tardivă 
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3. Absenţa blush-ului miocardic semnificativ şi a rezoluţiei segmentului ST, sugerând 

absenţa reperfuziei microvasculare, cu recuperare absentă sau redusă a funcţiei ventriculului 

stâng atât precoce, cât şi tardiv39 

Blush-ul miocardic estimat de operator în timpul procedurii de angioplastie a fost 

demonstrat în unele studii ca fiind un predictor pentru mortalitatea pe termen lung la pacienţii 

cu STEMI. De asemenea, s-a remarcat scăderea progresivă a prognosticului în funcţie de 

gradul blush-ului miocardic, cu prognosticul cel mai slab la pacienţii cu MBG 034. Astfel, 

mortalitatea de orice cauza la cei cu MBG post procedural de 3 a fost 4.4% la un an, la cei cu 

MBG post procedural de 2 a fost 6.4%, la cei cu MBG post procedural de 3 9.8, iar la cei cu 

MBG post-procedural de 0 a fost semnificativ mai mare, de 16.7%34. Prin comparaţie, la 

pacienţii cu flux TIMI 0 mortalitatea de orice cauză în aceeaşi cohortă la un an era de 44%, 

pentru cei cu TIMI 1 de 25%, şi net mai mică pentru cei cu flux TIMI 2 şi 3, de 8% respectiv 

6%.  

Astfel, MBG pare a avea o mai bună discriminare între pacienţii cu mortalitate foarte 

mare şi cei cu mortalitate moderată, permiţând o mai bună stratificare a riscului.  

Gonzales şi colaboratorii au demonstrat importanţa cuantificării blush-ului miocardic 

pentru a evalua microcirculaţia la pacienţii cu STEMI, deşi au observat o variabilitate relativ 

mare inter-observator. Astfel, corelaţia dintre două laboratoare independente la analiza 

aceloraşi date de baza a fost doar de 0.38 (coefficient r), dar cu o rata de suprapunere în decizia 

unui MBG de 2-3 acceptabilă de 80%. Îngrijorător este faptul că doar în 55% dintre cazurile în 

care unul din laboratoare a considerat MBG ca fiind normal, cel de al doilea a fost de accord.  

Totuşi, nu s-a identificat prezenţa unei corelaţii între evaluarea angiografică a perfuziei 

miocardice şi funcţia sistolică a ventriculului stâng evaluată prin IRM cardiac40. Lipsa de 

corelaţie între observatori ar putea fi o limitare semnificativă a metodei, încurajând dezvoltarea 

şi aplicarea în clinică a metodelor automate de determinare a MBG. 

Evaluarea cantitativă a MBG miocardic, imediat după reperfuzie, a fost un bun predictor 

pentru extensia totală şi transmuralitatea infarctului miocardic, cuantificate prin IRM cardiac, 

într-un studiu efectuat de Riedle, demonstrând utilitatea sa în stratificarea precoce a riscului la 

pacienţii cu STEMI41.  Astfel, aceştia au evaluat prospectiv 45 de pacienţi cu STEMI şi 50 de 

pacienţi cu NSTEMI, trataţi prin PCI primar evaluând MBG prin RM ghidat de ECG. Au fost 

definite G(max) ca vârful intensităţii imaginii, iar T(max) ca timpul până la G(max), raportul 

G(max)/T(max) crescut (anume intensitate mare în timp scurt) corespunzând noţiunii de MBG 

crescut. Rezultatele au arătat o corelaţie inversă importantă a acestui raport cu mărimea 

infarctului, atât în STEMI cât şi în NSTEMI (coeficient de corelaţie de 0.71, respectiv 0.63), 
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cât şi cu transmuralitatea infarctului, găsindu-se valori limită ale G(max)/T(max) de 5.9/s, 

respectiv 5/s care prezintă transmuralitate. Faptul că datele de rezonanţă magnetică nucleară 

validează aplicabilitatea clinică a conceptului de MBG este încurajator. Evident, există 

diferenţe majore în acurateţea evaluarii subiective de către operator şi calculul automat prin 

RM, dar studii care compară aceste două modalităţi sunt încă în desfăşurare.  

Un alt studiu a arătat că pacienţii cu STEMI şi perfuzie tisulară suboptimală (MBG ≤2) 

au prezentat o zonă miocardică afectată mai extinsă evaluată prin scintigrafie miocardică, în 

comparaţie cu pacienţii la care perfuzia tisulară a fost restaurată optim după angioplastie, 

primul subgrup de pacienţi prezentând de asemenea mortalitate de orice cauză mai ridicată42.  

Ndrepepa şi colaboratorii raportează mortalitate la 5 ani de 16.6% în grupul cu MBG 0-

1, 15.3% în grupul cu MBG 2 şi 7.8% în grupul cu MBG 3, o separare mai puţin evidentă 

decât în studiul descris de Kampinga şi colegii34,42. 

Un alt studiu efectuat de Zeng Y a arătat totuşi că deşi s-a obţinut flux TIMI 3 

postangioplastie, la pacienţii cu diabet zaharat s-a identificat mai frecvent perfuzie miocardică 

anormală evaluată prin incompleta rezoluţie a segmentului ST şi blush miocardic scăzut, 

elemente asociate cu un prognostic mai puţin bun comparativ cu pacienţii nondiabetici43. Acest 

lucru poate fi explicat prin afectarea preexistentă a microcirculaţiei la pacientul diabetic. În 

plus, aduce în discuţie limitarea principală a evaluarii fluxului TIMI şi anume posibilitatea 

existenţei unui flux în vasul vizibil angiografic satisfăcător, dar fără perfuzie tisulară în 

distalitate. 

Regurgitarea mitrală la pacienţii cu STEMI este cunoscută ca fiind o complicaţie 

frecventă. Comparativ cu alte studii, prevalenţa regurgitării mitrale moderată sau severă 

evaluată prin ecocardiografia Doppler a fost mai mare (56%) în lotul de pacienţi inclus în 

studiul de faţă comparativ cu datele obţinute dintr-un trial condus de Amigoni (12,7%)44 şi 

studiul efectuat de Mengal şi colaboratorii (16%)45. Rata mai crescută a regurgitării mitrale 

semnificative poate fi explicată prin prezentarea mai tardivă de la debutul infarctului în vederea 

revascularizării miocardice în studiul nostru, cu extensia mai mare a zonei de miocard afectate. 

În cercetarea efectuată, am evidenţiat efectuarea trombectomiei prin aspiraţie la 44,8% 

dintre pacienţi, comparativ cu 49,13% în studiul efectuat de Sharma şi colaboratorii15,46.  

Faptul că nu a existat o proporţie mai mare de cazuri cu încărcătură trombotică importantă este 

încurajator şi explică proporţia satisfăcătoare a pacienţilor cu MBG 3 din studiul nostru, 

comparabilă cu cohortele de referinţă. Trombectomia de rutină în comparaţie cu angioplastia 

per se nu a demonstrat îmbunătăţirea semnificativă a MBG sau a fluxului TIMI final la 

pacienţii cu STEMI într-o subanaliza a studiului TOTAL15. Astfel, dupa randomizare în 
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grupurile cu trombectomie sau fără, s-a obţinut MBG 0-1 în 28% din cazuri după PCI cu 

trombectomie şi 30% după PCI simplu, iar fluxul TIMI 3 a fost obţinut în 90%, respectiv 89% 

dintre cazuri. Totuşi, utilizarea trombectomiei a redus rata de embolizare distală, element ce a 

fost corelat cu mortalitatea, dar şi cu MBG15.  Rezultatele studiului TOTAL sunt interesante 

prin prisma faptului că subliniază fenomenul de embolizare distală şi MBG ca predictori ai 

mortalităţii la pacienţii cu STEMI revascularizaţi prin angioplastie primară.  

În final, putem concluziona că aceste doua concepte sunt dificil de separat, iar 

interacţiunea dintre embolizarea distală şi perfuzia tisulară trebuie investigată în continuare. 

Au fost comparate subgrupurile de pacienţi la care s-a efectuat doar revascularizarea 

vasului incriminat şi cei cu revascularizare completă. Raţiunea pentru revascularizarea 

completă la pacienţii cu STEMI are scopul de a reduce încărcătura ischemică globală şi de a 

împiedica apariţia evenimentelor cardiovasculare ulterioare. Pe de altă parte, se poate 

contraargumenta prin faptul că revascularizarea completă este asociată cu un număr mai mare 

de proceduri de angioplastie, cu riscurile aferente legate de complicaţiile periprocedurale cum 

ar fi tromboza intrastent, nefropatia indusă prin utilizarea unei cantităţi crescute de substanţă 

contrast, de accidentul vascular cerebral şi, dar nu în ultimul rând de costurile mai ridicate 

pentru sistemul de sănătate47. În studiul nostru, revascularizarea completă s-a realizat în 

48.35% din cazuri, comparativ cu 50,32% în studiul PRAMI48 sau 49,01% în studiul 

CvLPRIT49. 

De asemenea, din cercetarea efectuată, am observat o prevalenţă mai scăzută a 

pacienţilor cu FEVS păstrată (24% vs 36%), şi mai ridicată pentru cei cu disfuncţie uşoară a 

ventriculului stâng (44% vs 35%), datele fiind comparabile pentru cei cu disfuncţie moderată 

(24% vs 24%) şi severă (8% vs 6%) de ventricul stâng50. 

Durata spitalizării a fost comparabilă cu datele obţinute în studii precedente (5,4 zile vs 

6,4 zile)50,51. 

Legat de evenimentele cardiovasculare în timpul spitalizării, s-au observat date similare 

cu studiile anterioare pentru prevalenţa accidentului vascular cerebral (1,03% vs 1%) şi a 

insuficienţei cardiace decompensată (10,27% vs 10%), iar recurenţa ischemiei coronariene 

(descrisă ca recurenţă a sindromului coronarian acut sau recurenţă anginoasă) a fost mai redusă 

în studiul nostru (9,93% vs 17%)50.  Frecvenţa mai mică a recurenţei ischemiei poata fi legată 

de o subdiagnosticare a pacienţilor la distanţă de la evenimentul acut, aceştia neprezentându-se 

pentru noi simptome.  

S-a observat prin studiul supravieţuirii la 1 an, că pacienţii la care s-a menţinut MBG 

miocardic postprocedural scăzut au avut rate ale decesului de orice cauză mai mari comparativ 
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cu datele obţinute din alte studii, după cum urmează: MBG 0 (50% vs 24%) şi MBG 1 (36,7% 

vs 10%).  Ratele de deces au fost mai scăzute şi comparabile cu alte studii, pentru pacienţii cu 

MBG 2 (7,8% vs 6%) şi MBG 3 (2,2% vs 4%)34. O posibila explicaţie stă în rata mai mare a 

pacienţilor cu disfuncţie ventriculară stângă, aceeaşi la care angioplastia a fost din punct de 

vedere tehnic o procedură dificilă.  

Astfel, excesul de mortalitate provine din disfuncţia de perfuzie preexistentă la pacienţii 

la care probabilitatea de recuperare totală a fluxului sanguin a fost mai mică.  

În lotul de pacienţi la care s-a practicat doar revascularizarea vasului incriminat în cadrul 

sindromului coronarian acut, mortalitatea pe termen lung a fost mai mare comparativ cu cei la 

care s-a efectuat revascularizarea completă, aspect concordant cu datele oferite de studii 

precedente52. Supravieţuirea la 1 an pentru pacienţii care au prezentat la internare clasa Killip I 

a fost de 92,8%, rezultat comparabil cu valorile obţinute în alte studii (93,5%)53, iar pentru cei 

aflaţi în clasa Killip IV a fost de 26,1% vs 85,9% în studii anterioare53, diferenţă explicată cel 

mai probabil prin comorbidităţile majore asociate ale pacienţilor din acest subgrup în studiul 

nostru, prezentarea mai tardivă de la debutul sindromului coronarian acut şi prevalenţa mai 

mare a leziunilor tricoronariene în acest subgrup. 8,9% dintre pacienţii incluşi în studiu au fost 

admişi în şoc cardiogen, procent comparabil cu datele regăsite în alte studii (10,6%). Rata 

decesului intraspitalicesc la pacienţii aflaţi în şoc cardiogen la prezentare a fost de 63% 

comparativ cu 34,1% (rată a decesului observată în studii precedente)54. 

Limite 
Există anumite limite ale studiului nostru. În primul rând, este vorba despre un studiu 

nerandomizat, motiv pentru care rezultatele sunt susceptibile bias-ului de selecţie şi influenţei 

factorilor de confuzie. În al doilea rând, evaluarea subiectivă a gradului MBG reprezintă o 

limită majoră în standardizarea şi reproductibilitatea metodei. De asemenea, o altă limitare este 

reprezentată de lipsa unui comparator al metodei de evaluare MBG (spre ex. RM cardiac). 

Cuantificarea densităţii substanţei de contrast în aria miocardică de interes ar putea fi o opţiune 

mai puţin subiectivă, însă aplicabilitatea metodei este limitată în faza acută a STEMI. În al 

treilea rând, urmărirea clinică şi ecocardiografică nu s-a putut efectua la toţi pacienţii, după 

momentul externării. În al patrulea rând, toţi pacienţii au fost recrutaţi dintr-un centru medical 

academic terţiar, astfel încât generalizarea rezultatelor pentru populaţia generală nu poate fi 

aplicată. În cele din urmă, acest studiu, are limitele sale intrinseci date de anumite componente 

heterogene ale grupului, privind aspectele angiografice, clinice, procedurale şi medicale. 
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