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1. Introducere 

 

Cardiomiopatiile ereditare reprezintă o problemă importantă de sănătate publică la 

nivel mondial din cauza complicațiilor asociate, dar și din perspectiva implicațiilor rezultate 

la nivel individual și social. 

Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) ocupă un loc special în rândul cardiomiopatiilor 

ereditare, fiind una dintre principalele cauze de moarte subită cardiacă (MSC) la indivizii 

tineri, în special la sportivii de perforsmanță [1]. În acest context, este important să 

diagnosticăm boala în fazele inițiale pentru a lua măsuri specifice de tratament și de 

prevenție a MSC. CMH este o boală autozomal dominantă cauzată de mutații în gene ale 

sarcomerului sau non-sarcomerice [2]. CMH este cea mai frecvent întâlnită cardiomiopatie 

ereditară, cu o prevalență în populația generală de 1:500 sau chiar mai mare, după anumite 

studii [3]. Conform ghidurilor actuale ale Societății Europene de Cardiologie (ESC) pentru 

managementul CMH, diagnosticul se bazează pe detectarea grosimii crescute a peretelui 

ventriculului stâng (VS) prin orice modalitate imagistică, cu mențiunea ca hipertrofia 

ventriculară să nu poate fi explicată pe deplin de presiunile de umplere [4]. Testarea genetică 

și în aceste cazuri joacă un rol extrem de important pentru distincția acestor patologii.  

CMH este o boală genetică monogenică cu transmitere autozomal dominantă, unde o singură 

mutație este suficientă pentru a determina boala, cu penetranță incompletă și variabilă 

dependentă de vârstă, dar influențată și de alți factori de mediu și/sau genetici [5,6]. 

Aproximativ 60% dintre pacienții cu CMH au un istoric familial pozitiv. Prima mutația 

descoperită ca fiind baza genetică a CMH a fost în lanțul greu al β-miozinei, p.Arg403Glu 

[7], și a fost urmată de alte mutații în special în gene ce codifică proteine sarcomerice. 

Actualmente există peste 1400 mutații diferite în peste 25 de gene identificate ca fiind 

asociate cu CMH pe baza studiilor genotip-fenotipului [8]. De asemenea există și 

posibilitatea unor mutații spontane/de novo, recunoscute și raportate în literatură încă de la 

începutul anilor 1990, cu mențiunea obligativității de a demonstra paternitatea [9,10]. 

Mutații în genele ce codifică proteina de legare a miozinei (MYBPC3) și, respectiv, lanțul 

greu al β-miozinei (MYH7), sunt responsabile de până la 75% dintre formele de CMH 

ereditare. Alte gene implicate în etiologia CMH, dar cu frecvență mai redusă, sunt genele 

care codifică troponinele I și T (TNNI3, TNNI2), tropomiozina α1 (TPM1) și lanțul ușor de 

miozină (MYL3) [4]. Peste 99% dintre variantele patogene se regăsesc în opt dintre genele 

sarcomerice (menționate în literatura de specialitate ca „gene de bază”) [11]. Pe lângă 

principalele gene implicate în CMH, s-au evidențiat și alte gene, denumite „emergente”, ce 



se regăsesc într-un număr mai mic de cazuri. Alte forme de CMH genetică sunt bolile 

metabolice, infiltrative și neuromusculare, anomaliile cromozomiale și sindroamele 

genetice, reprezentând aproximativ 5-10% din cazurile diagnosticate la adulți, spre deosebire 

de populația pediatrică unde principala etiologie de CMH sunt mutații ale genelor implicate 

în metabolizarea diverselor substraturi [12].  

CMH este caracterizată de o heterogenitate înaltă, nu numai din punct de vedere 

genetic, dar și din perspectiva expresiei clinice și a evoluției, chiar în cadrul aceleiași familii. 

Manifestările clinice pot varia de la asimptomatic la forme severe, sau chiar la MSC, ca 

primă expresie a bolii. Penetranța incompletă și variabilitatea de expresie sunt rezultatul a 

numeroși factori genetici și non-genetici care nu sunt cunoscuți în totalitate.  

În prezent, analiza genetică a pacienților cu CMH este din ce în ce mai utilizată. 

Rezultatele testelor genetice pot influența direcțiile terapeutice în unele cazuri și pot ghida 

screening-ul rudelor de gradul întâi care astfel afla rezultatul înainte de apariția 

simptomatologiei. Testarea genetică este un instrument indispensabil pentru evaluarea 

transmiterii ereditare în vederea consilierii genetice, extrem de utilă mai ales la pacienții cu 

prezentare clinică atipică de CMH sau când se suspectează o fenocopie. În practica curentă, 

în special atunci când CMH este detectată după vârsta de 65 de ani, este dificil să se afirme 

numai pe baza investigațiilor clinice și paraclinice cauza acesteia (o boală sarcomerică 

descoperită târziu, amiloidoză, boala Fabry sau alte fenocopii) în absența testării genetice. 

O contribuție importantă a testării genetice este aceea că permite distincția dintre 

CMH și alte fenocopii. Testarea genetică detectează variante patogene în gene cunoscute 

pentru diferite fenocopii în aproximativ 3% dintre indivizii testați. Identificarea acestora are 

o implicație directă, având în vedere că istoria naturală și tratamentul din CMH și celelalte 

fenocopii diferă uneori fundamental. De exemplu, terapia de substituție enzimatică specifică 

în anumite fenocopii cum este boala Fabry sau amiloidoza TTR. Un dezavantaj al testării 

genetice actuale în CMH este incapacitatea de a identifica la 50-60% dintre pacienții mutații 

patogene (P) sau potențial patogene (PP). Aceasta se întâmplă din pricina genelor patogene 

încă necunoscute.  

Cercetarea de față își propune testarea genetică prin NGS (next-generation sequencing) 

a unei cohorte de subiecți cu CMH, dar și caracterizarea completă din punct de vedere 

ecocardiografic a acestor pacienți în ceea ce privește estimarea riscului riscului aritmic 

utilizând dispersia mecanică a ventriculului stâng și drept, dar și funcția mecanică a atriului 

stâng la acești subiecți. Lucrarea de față este alcătuită din 2 părți, partea generală și 

contribuția personală, aceasta din urmă fiind constituită din 3 sub-studii: două sub-studii 



ecocardiografice și un sub-studiu de cardio-genetică cu testare genetică prin sinteză folosind 

un panel extins de gene.  

 

2. Obiective specifice 

 

Obiective specifice ale prezentei teze de doctorat sunt: 

 

• determinarea rolului aditiv al dispersiei mecanice combinate de VS și VD în 

estimarea riscului aritmic al subiecților cu CMH adăugat la calculatorul de risc HCM-SCD; 

• evaluarea funcției fazice a atriului strâng comparativ între grupul cu CMH și unul 

format din subiecți hipertensivi cu HVS, precum și identificarea unor parametrii de ecografie 

de tip speckle-tracking care ar putea diferenția cele 2 afecțiuni (CMH și cardiopatia 

hipertensivă); 

• secvențierea unei cohorte de pacienți cu CMH prin noile tehnici de secvențiere 

(NGS) pentru identificarea variantelor genice cauzale ale fenotipului; 

• screening-ul familial al subiecților cu CMH care au consimțit la participarea în 

studiu. 

 

3. Metodologia generală a cercetării 

 

Studiul actual a fost aprobat de Comitetul de etică al Spitalului Clinic de Urgență, 

București prin avizul nr. 2067 din 28.02.2017. Participarea pacienților la studiu va fi 

consimțită în mod liber, fapt certificat prin semnarea formularului de consimțământ 

informat- Anexa 1. Probele care fac obiectul acestei cercetări au fost colectate de la subiecți 

evaluați în cadrul Spitalul Clinic de Urgență București. 

 

Criteriile de includere ale pacienților au fost: 

• identificarea prin ecografie cardiacă a unei hipertrofii de cel puțin 15 mm, ce 

afectează unul sau mai multe segmente ale VS și care nu este explicată de presiunile crescute 

de umplere ventriculare 

• sau rude de gradul I/II ale subiecților cu CMH diagnosticată. 

 

 

 



Criterii de excludere: 

• afecțiuni ce induc prin presiunile de umplere crescute hipertrofie ventriculară, 

precum stenoza aortică moderată sau severă, bolile infiltrative sau de depozit 

• fereastră ecografică dificilă 

• imposibilitatea de a acorda consimțământ informat 

• criterii specifice de excludere pentru fiecare dintre cele 2 sub-studii ecocardiografice 

ce vor fi menționate în capitolul dedicat 

 

3.1 Metode de evaluare  

Participanții selectați și diagnosticați cu CMH au fost evaluați astfel: 

• examinare clinică completă; 

• arbore genealogic pe cel puțin 3 generații cu ajutorului software-ului Progeny [65] în 

care au fost sintetizate antecedentele familiale; 

• electrocardiogramă în 12 derivații; 

• holter ECG pe 24h; 

• ecocardiografie bidimensională și tridimensională; 

• testare genetică prin NGS. 

 

Rudele de gradul I/II ale pacienților cu CMH care au consimțit la includerea în studiu în 

cadrul screening-ului familial au fost evaluate astfel: 

 

• examinare clinică completă; 

• electrocardiogramă; 

• ecocardiografie bidimensională și tridimensională. 

Fiecare dintre metodele de evaluare ale subiecților incluși vor fi prezentate pe scurt mai jos, 

urmând ca în cadrul fiecăruia dintre cele 3 sub-studii acestea să fie detaliate. 

 

3.1.1  Arborele genealogic 

La fiecare dintre pacienții incluși în studiu cu CMH s-a efectuat analiza arborelui 

genealogic pe cel puțin 3 generații cu ajutorul softului Progeny, cu accent asupra 

antecedentelor de MSC sau a antecedentelor de CMH sau CMD. De asemenea s-a urmărit 

paternul de transmitere genetică (autozomal dominant, recesiv sau X-linkat) în cazul 

familiilor cu multiplii membri diagnosticați cu CMH. 

 



3.1.2  Electrocardiograma în 12-derivații 

 Fiecare dintre subiecții incluși au efectuat electrocardiogramă, la care s-au urmărit 

următoarele:  

• hipertrofia ventriculară stângă folosind algoritmi multiplii (Sokolov-Lyon, Cornell, 

Cornell modificat sau Romhilt-Estes) 

• supraîncărcarea atrială stângă 

• prezența undele q patologice (>0.04 s sau >25% din unda R) 

• modificări marcate de repolarizare ( de exemplu, unde T negative în cel puțin 2 

derivații) 

• disritmii de tip flutter sau fibrilație atrială, tahicardii supraventriculare, tahicardii 

ventriculare, extrasistolie supraventriculară sau ventriculară.   

 

3.1.3 Monitorizarea electrocardiogramei pe 24h 

 Fiecare dintre subiecții cu CMH incluși au beneficiat cel puțin o dată- la includere- 

de monitorizare Holter pe 24h. La monitorizarea Holter pe 24h s-au urmărit următoarele: 

• tulburărilor de ritm supra-ventriculare (fibrilație atrială, flutter atrial, tahicardie 

paroxistică supra-ventriculară, tahicardie atrială, extrasistolie supraventriculară); 

• tulburărilor de ritm ventriculare (tahicardii ventriculare susținute și/sau nesusținute, 

extrasistolie ventriculară izolată sau sistematizată).  

 

3.1.4 Ecocardiografia 

Toți subiecții au fost evaluați prin: 

• ecografie cardiacă transtoracică 2D utilizând un ecograf VIVID E9, GE Healthcare, 

Wauwatosa, WI, SUA, cu sonda de 3.5 MHz. S-au realizat toate incidențele standard de 

ecocardiografie: apicale (ax lung, patru și două camere), para-sternal ax lung și scurt, toate 

achiziționate cu 50-70 cadre pe secundă; 

• ecografie cardiacă 3D, folosind același ecograf VIVID E9 menționat mai sus, dar cu 

o sonda 4C-D convexă; calculul volumelor VS în cazul ecografiei 3D   s-a efectuat cu 

ajutorul softului semiautomat 4D Auto LVQ, EchoPAC BT 12; GE Vingmed Ultrasound 

AS. La finalul prelucrării datelor programul a afișat automat volumele și volumul bătaie VS 

și FEVS; 

• ecografia de tip Doppler tisular la nivelul inelului mitral medial pentru evaluarea 

vitezei proto-diastolice a inelului mitral medial și la nivelul inelului mitral lateral pentru 

viteza proto-diastolică a inelului mitral lateral; de asemenea s-a determinat prin Doppler  



tissular velocitatea maximă sistolică a inelului tricuspidian lateral în incidența de apical 4 

camere;  

• ecografie de tip speckle-tracking pentru determinarea strain-ului global longitudinal 

al VS, strain-ului de perete liber VD și funcțiilor fazice ale AS; de asemenea utilizând 

ecografia 2D strain pentru calcularea dispersiei mecanice de VS și VD.  

Imaginile au fost prelucrate, și toate măsurătorile au fost analizate off-line utilizând 

software-ul EchoPac versiunea BT13 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norvegia). 

 

3.1.5 Testarea genetică prin noile tehnici de secvențiere 

Subiecții diagnosticați cu CMH au fost testați genetic utilizând tehnica de secvențiere 

prin sinteză de nouă generație (NGS) utilizând un panel de 47 de gene asociate cu CMH. 

Extracția ADN-ului s-a realizat dintr-o probă de sânge venos recoltată într-un vacutainer cu 

EDTA, și utilizând un extractor automat. După secvențierea ADN-ului extras folosind 

platforma Illumina, s-au analizat din punct de vedere al relevanței lor clinice folosind soft-

ul VariantStudio v3.0 toate variantele genice după excluderea celor benigne sau potențial 

benigne și a acelor cu frecvență alelică mai mare de 1%, pentru ca la final să fie formulate 

buletine de analiză genetică pentru fiecare individ secvențiat din cadrul studiului. 

 

4. Rezultate 

 

4.1 Rezultatele primului sub-studiu ecocardiografic dedicat dispersiei mecanice 

combinate a ventriculului stâng și drept în stratificarea riscului aritmic în CMH  

 

În cadrul acestui sub-studiu s-a arătat că: 

• dispersia mecanică a VD și a VS este crescută la pacienții cu CMH și TVNS 

comparativ cu cei fără TVNS pe monitorizare Holter ECG, aceștia din urmă având valori 

comparabile cu lotul control.  

• dispersia VS și VD sunt predictori independenți semnificativi pentru frecvența și 

durata episoadelor de TVNS. 

• dispersia VS mai mare de 62 ms este un bun parametru pentru discriminarea 

subiecților cu CMH și TVNS.  

• dispersia mecanică a VD mai mare 39 ms s-a corelat cu prezența TVNS la 

monitorizarea ECG pe 24 de ore, independent de prezența hipertrofiei peretelui liber de VD; 



analiza utilizată s-a limitat la segmentele de perete liber de ventricul drept pentru a evita 

includerea segmentelor afectate ale septului inter-ventricular.  

• subiecții cu CMH, mutații patogene sau probabil patogene și TVNS a avut o DM VS 

și VD semnificativ mai mare comparativ cu lotul cu TVNS, dar fără mutații genetice 

identificate cu semnificație patogenă sau probabil patogenă conform VarSome; aceasta din 

urmă sugerează că anumite mutații genetice se pot asocia mai frecvent cu TVNS și implicit, 

cu un risc mai crescut de MSC. 

 

4.2 Rezultatele celui de-al doilea sub-studiu ecocardiografic dedicat funcția atriului 

stâng în ecocardiografie speckle-tracking la pacienții cu CMH în funcție de genotip și 

noilor parametrii de diferențiere a CMH de cardiomiopatia hipertensivă  

 

În cadrul acestui sub-studiu s-au arătat următoarele: 

 

• funcția AS, evaluată prin ecocardiografie speckle-tracking, este global mai afectată 

la subiecții cu CMH comparativ cu cei având cardiopatie hipertensivă, ultimul grup fiind 

caracterizat de disfuncție izolată a funcției de conduct a AS, în timp ce funcțiile de rezervor 

și de pompă sunt prezervate. 

• reducerea umplerii pasive a AS în CMH evaluată prin funcția de rezervor și conduct 

este cauzată cel mai probabil de reducerea complianței AS, evaluată indirect prin LASI, care 

a arătat o rigiditate semnificativ crescută la cei cu CMH comparativ cu lotul martor sau 

subgrupul cu HTN. 

• strain-ul și strain-rate-ul AS raportat la grosimea SIV sunt discriminatori ai HVS din 

CMH. 

• raportul LASct și IVS ≤0.38 a arătat o sensibilitate de 87% și o specificitate de 81%, 

iar raportul dintre pLASRct și IVS ≤ -0.03 o sensibilitatea de 71% și o specificitate de 75% 

în comparație cu alți parametrii ecocardiografici clasici,  de discriminare a HVS din CMH; 

așadar propunem normalizarea parametrilor de strain și strain rate la grosimea septului 

interventricular, pentru a crește precizia discriminării între CMH și HTN cu un grad similar 

de HVS. 

• pacienții cu mutații patogene sau potențial patogene sarcomerice sau relaționate cu 

sarcomerul au avut o funcție de pompă afectată în comparație cu pacienții genotip negativ, 

în ciuda unor valori similare ale FEVS, sau a funcțiilor de rezervor și conduct ale AS.  



• disfuncția de pompă a AS la subiecții cu CMH și mutații în gene care codifică 

proteine sarcomerice sau asociate sarcomerului poate fi corelată cu fibroza mai extensivă a 

AS și VS sugerând un stadiu mai avansat al bolii la acești indivizi. Această diferență în 

funcția AS în funcție de genotip se mai poate datora unei evoluții mai îndelungate a CMH și 

odată cu aceasta o disfuncție mai severă de AS.   

 

4.3 Rezultatele sub-studiului genetic 

 

În cadrul sub-studiului genetic s-au secvențiat 45 de subiecți cu CMH cu următoarele 

concluzii legate de rezultatul testării genetice: 

• pozitiv în 6 cazuri (13.3%) cu mutații patogene sau probabil patogene strict în gene 

sarcomerice (MYBPC3, MYH7, TNNI3, TPM1) 

• neconcludent la 31 dintre pacienți (68.89%) 

• negativ în 8 cazuri (17.78%). 

Cele mai frecvent întâlnite variante au fost în genele TTN (58) și MYBPC3 (23), urmate de 

MYH7 și MYH6, fiecare cu câte 7 variante.   

Dintre variantele identificate, au fost 118 variante punctiforme (missense) (75.16%); 25 

variante sinonime (15.92%); 9 inframe indels (5.73%); 1 variantă de tip frameshift (0.64%); 

1 variantă splice-variant (0.64%) și 3 de tip stop-gained (1.92%). 

Majoritatea variantelor descrise în cadrul studiului au fost secvențiate la un singur 

pacient, cu excepția a 7 dintre acestea (MYBPC3 c.1967C>T, MYBPC3 c.1965A>G, 

MYBPC3 c.1957_1962delGGCCGC, MAP2K1 c.315C>T, MYBPC3 c.565G>A, TTN-

AS1 NR_038271.1:n.446+3284dupT, MYBPC3 c.3413G>C) care au fost descrise la doi sau 

maxim trei subiecți.  

 

5. Discuții 

 

5.1 Discuțiile sub-studiului ecocardiografic dedicat dispersiei mecanice combinate a 

ventriculului stâng și drept în stratificarea riscului aritmic în CMH 

 

În sub-studiul prezent, s-a arătat că atât DM VS cât și DM VD sunt crescute la 

pacienții cu CMH și TVNS comparativ cu cei fără TVNS pe monitorizare Holter ECG, 

aceștia din urmă având valori comparabile cu lotul control. Mai mult, s-a arătat că DM VS 

și VD sunt predictori independenți semnificativi pentru frecvența și durata episoadelor de 



TVNS. De asemenea s-a observat că grupul cu mutații patogene sau probabil patogene și 

TVNS a avut o DM VS și VD semnificativ mai mare comparativ cu lotul cu TVNS, dar fără 

mutații genetice identificate. Aceasta din urmă sugerează faptul că anumite mutații genetice 

se pot asocia cu un risc mai mare de TVNS și implicit, de MSC de etiologie aritmică.  

Una dintre principalele cauze de MSC în populația cu CMH sunt aritmiile 

ventriculare, fie tahicardii ventriculare susținute, fie fibrilația ventriculară [13,14], din aceste 

studii reieșind importanța identificării pacienților cu risc crescut de aritmii ventriculare. 

Chiar și atunci când se iau în considerare factorii de risc convenționali pentru MSC (TVNS, 

hipertrofia severă de VS, antecedentele familiale de MSC, fibrilație atrială și/sau 

dimensiunea AS, FEVS, vârstă, sincopă inexplicabilă), 8% dintre pacienții cu MSC nu vor 

fi identificați, ceea ce arată necesitatea identificării unor parametrii de risc suplimentari rapid 

și ușor de obținut [15]. Strain-ul global longitudinal de VS este un marker sensibil pentru 

detectarea disfuncției miocardică și a fost deja asociată cu TVNS la subiecții cu CMH 

[16,17], precum și DM VS [18]. 

 Prezența a mai mult de trei segmente ale VS cu deformare longitudinală redusă (≥ − 

10%) prezice cu 81% sensibilitate și 97% specificitate TVNS cum se arată într-un studiu al 

lui di Salvo [16]. Strain-ul global longitudinal de VS este un marker al aritmiilor ventriculare 

la subiecții cu CMH (-14.1±3.6%) [19]. Asocierea DM VS crescută cu aritmii a fost 

observată și în alte cardiomiopatii, ischemice [20] sau non-ischemice: cardiomiopatie 

ventriculară dreaptă aritmogenă [21], cardiomiopatie dilatată [22] sau în prolapsul valvei 

mitrale [23]. Fibroza miocardică focală sau difuză care caracterizează CMH induce 

heterogenitate electrică în conducerea stimulului intra-cardiac, care la rândul său crește 

dispersia electrică creând mediul favorabil dezvoltării aritmiilor ventriculare, cum ar fi 

tahicardiile ventriculare. Întrucât contracția mecanică depinde de activarea electrică, 

dispersia electrică crescută va duce la creștere dispersiei mecanice. Fibroza miocardică se 

dovedește a fi cea mai probabilă legătură între dispersia electrică și mecanică, un studiu 

arătând că DM VS crescută este legată de gradul de fibroză la RM [19]. Cu toate că DM VS 

a fost analizată în diverse studii, nu sunt disponibile suficiente date pentru corelația dintre 

DM VS și apariția TVNS sau despre cum parametrul compozit format din DM VD și VS ar 

putea îmbunătăți stratificarea riscului aritmic al pacienților cu CMH. 

Prezentul sub-studiu a arătat că o valoare a DM VS mai mare de 62 ms este un bun 

parametru pentru discriminarea subiecților cu CMH și TVNS. În studiile anterioare, s-au 

constatat alte valori de referință ale DM VS asociate cu un risc crescut de aritmie ventriculară 

diferite de valoarea de 62 ms identificată în prezentul sub-studiu. Aceste discrepanțe s-ar 



putea datora heterogenității cohortelor analizate, deoarece unele studii au inclus numai 

pacienții cu CMH și defibrilator cardiac implantabil, care aveau un risc mai crescut de MSC 

[24] sau subiecți cu fibroză miocardică extinsă.  

Mai mult de atât, comparativ cu alte studii, am analizat și DM VD și am identificat 

o corelație între acest parametru și TVNS. Analiza a folosit numai segmentele de perete liber 

de ventricul drept pentru a evita includerea segmentelor afectate ale septului inter-

ventricular. Interesant, DM VD crescută (> 39 ms) s-a corelat cu prezența TVNS la 

monitorizarea ECG pe 24 de ore, independent de prezența hipertrofiei peretelui liber de VD.  

Această constatare ar putea avea diverse explicații, cum ar fi: faptul că 

ecocardiografia a măsurat numai un perete al VD, fără a exclude o posibilă hipertrofie a 

celorlalte segmente; o fibroză difuză a VD în contextul CMH sau o afectare a hemodinamicii, 

cu hipertensiune pulmonară secundară determinată de presiunile crescute de umplere ale VS. 

O dovadă care ar susține argumentul hipertensiunii pulmonare secundare ar fi o corelație 

între volumele AS și valorile DM VD, dar în cohorta noastră nu a existat o corelație 

semnificativă între acești parametri.  

Majoritatea studiilor publicate au investigat relația dintre aritmiile maligne și DM 

VD la pacienții cu cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept (CAVD), arătând că valori 

peste 29 ms pentru DM VD se asociază cu tahicardie sau fibrilația ventriculară; chiar și un 

purtător asimptomatic al unei mutație asociate cu CAVD are o valoare a DM VD 

semnificativ mai crescută comparativ cu lotul control [21]. Ar fi fost util să existe date despre 

DM VD și în alte cardiomiopatii, cu implicare predominant a VS, dar, din câte știm, acesta 

este primul sub-studiu care analizează la pacienții cu CMH corelația dintre TVNS și DM 

VD sau parametrul compozit DM VS și VD. 

Există câteva limitări ale acestui sub-studiu, cum ar fi numărul redus de subiecți 

incluși și designul său transversal; prin urmare, sunt necesare studii prospective ample pentru 

a confirma constatările și a stabili valorile cele mai fiabile pentru DM VD și VS dacă aceștia 

vor fi considerați markeri suplimentari pentru evaluarea riscului aritmic la subiecții cu CMH.  

De asemenea s-a observat că subiecții cu rezultat genetic pozitiv și TVNS au avut o 

DM VS și VD semnificativ mai crescută comparativ cu cei fără TVNS sugerând că anumite 

mutații genetice sunt mai predispuse la aritmii comparativ cu altele, însă nu s-a putut realiza 

o sub-analiză în funcție de gena mutată întrucât numărul de subiecți a fost scăzut, fapt 

susținut și de alte studii [25].  De asemenea o altă limitare este lipsa informațiilor oferite de 

RM în ceea ce privește extensia fibrozei miocardice și corelarea DM VS și VD cu zonele de 

fibroză. 



Cu toate acestea, sub-studiul de față oferă date preliminare cu privire la valoarea 

prognostică a unui parametru ecocardiografic relativ ușor de obținut și disponibil pe scară 

largă, care ar putea fi mai ușor de aplicat în practica clinică decât imagistica prin RM, 

scumpă și mai puțin accesibilă.  

În studiu au fost analizate numai TVNS, excluzând tahicardia ventriculară susținută 

sau fibrilație ventriculară, din cauza numărului redus de pacienți din cohortă cu acest tip de 

evenimente ventriculare (doar doi subiecți au prezentat fibrilație ventriculară sau tahicardie 

susținută) și întrucât aceștia au avut o FEVS < 50%, acesta din urmă fiind criteriu de 

excludere. 

 

5.2 Discuțiile sub-studiului ecocardiografic dedicat funcția atriului stâng în 

ecocardiografie speckle-tracking la pacienții cu CMH în funcție de genotip și noilor 

parametrii de diferențiere a CMH de cardiomiopatia hipertensivă 

 

Acest sub-studiu a evaluat funcția AS folosind parametri convenționali 2D 

volumetrici dar și parametrii de speckle-tracking la pacienți cu HVS cauzată fie de CMH, 

fie de HTN esențiala și, în plus, a analizat dacă rezultatul genetic pozitiv la subiecții cu CMH 

are impact asupra remodelării funcționale a AS.  

Ecocardiografia speckle-tracking s-a dovedit a fi o tehnică fezabilă și reproductibilă 

[26,27], ușor de realizat în practica clinică la subiecții cu fereastră acustică favorabilă. 

Rezultatele noastre au arată că funcția AS, evaluată prin ecocardiografie speckle-tracking, 

este global mai afectată la subiecții cu CMH comparativ cu subiecții având HTN esențială, 

ultimul grup fiind caracterizat de disfuncție izolată a funcției de conduct a AS, în timp ce 

funcțiile de rezervor și de pompă au fost păstrate; aceste constatări sunt similare cu alte studii 

care raportează o scădere a pLASRcd în HTN esențială [28]. Pe de altă parte, analiza 

volumetrică bidimensională a arătat că subiecții cu CMH au numai o afectare a funcțiilor de 

rezervor și conduct a AS, în timp ce funcția de pompă a fost similară cu cea din grupul 

control sau cu HTN. Aceste diferențe între analiza volumetrică și speckle-tracking pot fi 

explicate printr-o sensibilitate mai mare a acesteia din urmă în evidențierea disfuncției 

miocardice sub-clinice. Reducerea umplerii pasive a AS în CMH evaluată prin funcția de 

rezervor și conduct este cauzată cel mai probabil de reducerea complianței AS [29], evaluată 

indirect prin LASI, care a arătat o rigiditate semnificativ crescută la cei cu CMH comparativ 

cu lotul martor sau subgrupul cu HTN. 



Ca noutate, acest sub-studiu propune, utilizarea raportului dintre parametrii de strain 

ai AS și grosimea SIV. S-a arătat că strain-ul și strain-rate-ul AS raportat la grosimea SIV 

sunt discriminatori mai buni ai CMH; mai exact raportul dintre LASct și IVS a arătat o 

sensibilitate (87%) și specificitate (81%) ridicată pentru un cut-off de ≤0.38, precum și 

raportul dintre pLASRct și IVS cu o sensibilitatea de 71% și  specificitate de 75% pentru 

cut-off de ≤ -0.03 în comparație cu alți parametrii ecocardiografici clasici, cum ar fi strain și 

strain-rate-ul funcției de rezervor sau conduct a LA, grosimea SIV, masa indexată a VS, 

E/e’s, E/e'l care nu au prezentat nici sensibilitate, nici specificitate. În consecință, rapoartele 

dintre LASct sau pLASRct  și grosimea SIV pot fi markeri promițătoare pentru diferențierea 

dintre CMH și HTN esențială, ambele patologii fiind cauze de HVS. Diferit de Badran și 

colaboratorii [30], am obținut diferențe semnificative ale funcției de pompă între grupurile 

CMH și HTN și, în plus, LASct/SIV și pLASRct/SIV au avut o putere discriminativă mai 

bună pentru CMH în comparație cu parametrii propuși de autorii de mai sus. Diferențele se 

pot datora heterogenității subiecților incluși; FEVS și indicele cardiac al grupului cu CMH 

au fost semnificativ scăzute în comparație cu valorile din cohorta studiului lui Badran, 

sugerând un stadiu mai avansat al CMH în cohorta noastră. 

S-a sugerat în mai multe studii că remodelarea AS la pacienții cu CMH (atât în ceea 

ce privește modificările structurale, cât și cele funcționale) este multifactorială. Disfuncția 

diastolică și hipertrofia VS, insuficiența mitrală, obstrucția din TEVS, fibroza difuză și 

miopatia atrială intrinsecă sunt câțiva dintre factorii incriminați în remodelarea atrială [31]. 

În studiile bazate pe RM, s-a demonstrat că în CMH, anomaliile funcționale ale AS apar 

treptat, în corelației cu gradul de fibroză a VS. În consecință, funcția de conduct a AS este 

redusă încă din fazele timpurii ale bolii (caracterizată prin fibroză ușoară sau absentă a VS), 

în timp ce disfuncția contractilă a AS se dezvoltă mai târziu în cursul bolii, atunci când este 

documentată fibroza extensivă a VS [32]. Într-adevăr, disfuncția de rezervor și conduct a 

AS, împreună cu deformarea regională a AS (în special o scădere la nivelul peretelui LA 

antero-superior al AS) apare înainte de dilatarea atrială, după cum au demonstrat recent Yang 

și colegii [33]. 

Cel mai important, studiul nostru oferă noi perspective cu privire la corelațiile 

genotip-fenotip ale funcției AS în CMH. Pacienții cu mutații sarcomerice sau relaționate cu 

sarcomerul P/PP au avut o funcție de pompă afectată în comparație cu pacienții cu genotip 

negativ, în ciuda unor valori similare ale FEVS, sau a funcțiilor de rezervor și conduct ale 

LA. Disfuncția de pompă a AS la subiecții cu CMH și mutații în gene care codifică proteine 

sarcomerice sau asociate sarcomerului poate fi corelată cu fibroza mai extensivă a AS și VS 



sugerând un stadiu mai avansat al bolii la acești indivizi [32]. Această diferență în funcția 

AS în funcție de genotip se poate datora unei evoluții mai îndelungate a CMH și odată cu 

aceasta o disfuncție mai severă de AS [12] sau simptomelor, întrucât am luat în considerare 

valorile la înrolarea în studiu și nu progresia lor de-a lungul timpului. Evoluția mai 

îndelungată a bolii este asociată cu evenimente cardiovasculare mai frecvente, dilatarea și 

disfuncția AS [34]. Identificarea timpurie a disfuncției AS este de mare importanță, deoarece 

aceasta ar putea identifica pacienții cu risc de fibrilație atrială paroxistică [35] sau alte 

aritmii, după cum arată Negishi și colaboratorii în cardiomiopatia dilatată neischemică [36]. 

Cu toate acestea, sub-studiul nostru are mai multe limitări. A inclus un număr mic de 

subiecți cu CMH, deoarece au fost excluși cei fără testare genetică, cohorta redusă putând 

influența rezultatele statistice. Designul observațional de tip transversal ne împiedică să 

concluzionăm cu privire la valoarea prognostică a funcției AS. Sunt necesare studii viitoare 

prospective, cu o cohortă mai mare de subiecți, pentru a concluziona cu exactitate despre 

rolul raportului dintre strain-ul sau strain-rate-ul AS și grosimea SIV în CMH. Un alt 

dezavantaj se referă la lipsa imagisticii prin rezonanță magnetică. Captarea tardivă de 

gadolinium permite cuantificarea fibrozei miocardice a AS, care poate fi, de asemenea, un 

discriminator între pacienții genotip pozitiv sau negativ cu CMH și care ar fi putut explica 

diferențele în funcția AS funcție de genotip.  

 

4.3. Discuțiile sub-studiului dedicat testării genetice în CMH 

 

În acest sub-studiu, s-a investigat genetic o cohortă de pacienți având diagnosticul de 

CMH. Caracteristicile generale ale cohortei de subiecți cu CMH au arătat că la înrolare 

subiecții au fost în medie în decada a cincea de viață, cu o predominanță masculină.  

În cadrul studiului s-au identificat 157 mutații cu o frecvență alelică <1%, care au fost 

clasificate după softul VarSome astfel: 23 mutații patogene sau probabil patogene (14.65%), 

dintre care 11 (47.83%) nu au fost raportate anterior, 39 de variante cu semnificație 

necunoscută (24.84%), dintre care 24 neraportată anterior, precum și 95 mutații benigne sau 

probabil benigne (60.51%), dintre care 13 neraportate anterior (13.68%).  

Genele MYBPC3 și TTN au arătat cea mai mare variație a secvenței, dintre care 

variația extinsă a TTN ar fi putut fi prezisă având în vedere dimensiunea proteinei și 

numeroasele variante alternative de splicing.  



Conform ClinVar, numai 6 dintre cele 23 de mutații clasificate conform VarSome ca 

fiind patogene sau probabil patogene îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi definite cert 

ca fiind patogene sau probabil patogene.  

Toate variantele P/PP s-au aflat în gene ce codifică proteine sarcomerice. Dacă este 

să comparăm studiul de față cu alte studii, rata de detecție de variante P/PP (13.3%) este mai 

mică, pentru aceste diferențe existând mai multe explicații.  

În primul rând, criteriile mai stricte pentru clasificarea într-o categorie sau alta a 

variantelor secvențiate conform noilor recomandări ale Colegiului American de Genetică 

Moleculară (ACMG) [37], numărul de teste genetice pozitive scăzând progresiv în timp, de 

la aproximativ 58% înainte de 2000 la 38% după 2010, după cum se arată într-o analiză 

dintr-un registru internațional [38]. Rata de detecție de variante P/PP în studii recente a variat 

între 21.4% și 38% dintre cazuri [39-41].   

În al doilea rând, recomandarea mai frecventă și accesul mai facil la testarea genetică 

au făcut ca referirea cazurilor către secvențiere să fie indicată și la cei cu fenotipuri mai puțin 

severe și/sau diagnostice mai puțin definitive [39,42]. 

În al treilea rând, există doar date limitate cu privire la baza genetică a CMH în 

populația din România, datele disponibile limitate fiind legate în principal de fenocopii [43–

45].  

Proporția de variante nou identificate în cohorta noastră este comparabilă cu date din 

literatură care indică o rată de 35-40%, jumătate dintre acestea fiind unice per familie [39]. 

În ceea ce privește genele care adăpostesc mutații P/PP, datele noastre sunt în concordanță 

cu descoperirile anterioare care arată că cele mai frecvente variante cauzale au fost detectate 

în gene sarcomerice de bază, predominant MYBPC3 și MYH7 care împreună explică 

aproximativ jumătate dintre cazurile de CMH familială [46-48]. Șaisprezece probanzi 

(35.6%) din cohorta noastră au purtat o variantă VUS sau variante cu date discordante 

(VUS/PP), o rată mai mare decât cea publicată recent de un grup finlandez [40]. Cinci 

subiecți (11%) au avut variante raportate anterior pentru care clasificarea ClinVar nu era 

disponibilă (cu sau fără una sau mai multe variante noi), în timp ce alți 5 pacienți au avut 

numai variante nou identificate. În total, rezultatele neconcludente au reprezentat 68.9% din 

totalul cazurilor, în concordanță cu alte date publicate care au arătat rezultate neconcludente 

sau negative la 40-60% dintre subiecții selectați [48–50]. Pentru restul de 8 pacienți (17.8%) 

din cohorta noastră, nicio variantă (P/PP, VUS, sau variantă cu date discordante) nu a fost 

detectată în oricare dintre genele testate, indicând faptul că sunt necesare studii suplimentare 

pentru elucidarea substratului genetic al CMH. 



Eșecul identificării variantelor mendeliene rare într-o proporție substanțială de 

pacienți cu CMH sugerează mecanismele mai complexe ce stau la baza acestei boli.  

Mai multe ipoteze pot explica eșecul identificării mutațiilor cauzale în 40-50% dintre 

cazurile de CMH, precum:  

 

• existența unor variante rare în gene necunoscute pentru CMH; actualmente 

secvențierea utilizând paneluri genetice extinse sau chiar secvențierea întregului 

exom/genom (WES/WGS) încearcă rezolvarea acestei probleme; 

• CMH poate fi cauzată de variante rare în regiuni non-codante ale genomului; Bagnall 

și colaboratorii [51] au arătat că o variantă intronică în gena MYBPC3 poate explica până la 

9% dintre cazurile cu rezultat genetic neconcludent; 

• CMH cu transmitere non-mendeliană; din ce în ce mai multe date arată că cazurile 

de CMH genotip negative sunt foarte probabil să reprezinte forme non-mendeliene ale bolii, 

cu prognostic însă mai puțin sever sau cu risc mai scăzut de transmitere genetică. 

Identificarea unor asemenea gene candidat este îngreunată de necesitatea efectuării de studii 

de asociere genomică în populații de mari dimensiuni cu determinarea atât a frecvenței alelei 

în populație, cât și a efectului său asupra fenotipului.  

 

6. Contribuții personale și perspective 

 

În cadrul studiului de față a fost secvențiată pentru prima dată în România o cohortă 

de subiecți având diagnosticul de cardiomiopatie hipertrofică folosind tehnici de secvențiere 

de nouă generație de tip secvențiere prin sinteză folosind un panel de 47 de gene asociate cu 

CMH. Ca element de originalitate, s-au identificat 45 de variante genetice neraportate în 

ClinVar, dintre care 11 raportate în VarSome ca patogene sau probabil patogene; se 

urmărește în perspectiva validarea acestor mutații neraportate anterior prin tehnica clasică 

de secvențiere Sanger, precum și studiul impactului acestor în cauzalitatea fenotipului. În 

ceea ce privește cele 31 de rezultate genetice cu semnificație incertă, într-un sub-studiu viitor 

aflat în desfășurare se va analiza segregarea genotip-fenotip în cadrul familiilor cu mai mulți 

membrii pentru clasificare definitivă a variantelor cu semnificație încă incertă. 

Sub-studiul cardiogenetic oferă date preliminarii pentru caracteristicele genetice ale 

CMH în Europa de Sud-Est, unde există puține date legate de prevalența anumitor mutații 

comparativ cu Europa de Vest sau de Nord, de unde provin cele mai multe date de incidența 

a mutațiilor în CMH.  



În cadrul sub-studiilor ecocardiografice, s-a arătat că prezența mutațiilor genetice 

patogene sau probabil patogene conform VarSome este asociată cu aritmiile ventriculare, 

mai exact cu tahicardii ventriculare nesusținute comparativ cu sub-grupul neavând mutații 

patogene sau probabil patogene, însă nu s-a putut realiza o sub-analiză în funcție de gena 

mutată întrucât numărul de subiecți a fost scăzut pentru o sub-analiză în funcție de gena 

afectată. În perspectivă se va lărgi lotul de studiu prin includerea unui număr mai mare de 

subiecți ce va permite o posibilă analiză diferențiată în funcție de genotip. Cu toate acestea, 

sub-studiul de față oferă date preliminare cu privire la valoarea prognostică a unui parametru 

ecocardiografic relativ ușor de realizat și anume dispersia mecanică combinată a 

ventriculului stâng și drept disponibilă pe scară largă, care ar putea fi mai ușor de aplicat în 

practica clinică decât imagistica prin RM, scumpă și mai puțin disponibilă și care la rândul 

său se corelează cu rezultatul testării genetice. Utilizarea acestor parametrii, rezultatul 

testării genetice împreună cu dispersia mecanică compusă a ventriculului drept și stâng, ar 

putea crește sensibilitate de detectare a subiecților cu CMH și risc de tahicardii ventriculare. 

În cel de-al doilea sub-studiu ecocardiografic s-a evidențiat că rapoartele dintre 

LASct sau pLASRct  și grosimea SIV pot fi markeri promițători pentru diferențierea dintre 

CMH și HTN esențială, ambele patologii fiind cauze de HVS. Poate mai important, acest 

sub-studiul oferă noi perspective cu privire la corelațiile genotip-fenotip ale funcției AS în 

CMH. Subiecții cu mutații patogene sau probabil patogene conform VarSome au prezentat 

disfuncție de pompă a AS comparativ cu subiecții având testare genetică negativă, ceea ce 

poate sugera pe de-o parte o afectare mai severă a funcției atriale la cei cu mutații genetice, 

și/sau pe de altă parte, o evoluție mai îndelungată a bolii. Pentru stabilirii relației dintre 

funcția atrială stângă și genotipul subiecților cu CMH se are în vedere un studiu prospectiv 

de urmărire pe termen lung a parametrilor funcției fazice a atriului stâng în corelație cu 

evoluția la 1 și la 5 ani.  
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