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                                           Problema fundamentală 

         Bolile pericardului reprezintă o entitate des întâlnită în practica zilnică, în special în 

ceea ce privesc epanșamentele pericardice (EP), cu etiologie multifactorială, în context 

medical diferit, deseori pacientul prezentând boli ce pot favoriza afectarea pericardică, cu 

evoluție diferită, mai frecvent cu rezoluția modificărilor pericardice. 

         Diagnosticul bolilor pericardice are la bază datele clinice ale pacientului, ulterior 

ecocardiografia aducând informații legate de tipul de afectare pericardică și consecințele 

hemodinamice. Examinările imagistice coplementare de tipul computer tomografie (CT) și 

imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) sunt indicate, conform ghidurilor curente [1–3], 

doar în anumit context clinic sau etiologic. 

                    Datorită diversității patologiei diagnosticate și tratate în cadrul Institutului Clinic 

Fundeni, fiind evaluate atât patologia asociată bolilor renale cronice, patologia tumorală, 

inclusiv oncologia hematologică, dar și afecțiuni cardio-vasculare, în cadrul Laboratorului 

de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională fiind efectuate inclusiv 

examinările imagistice ale pacienților din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare “CC Iliescu”,  studiile realizate în cadrul acestei teze doctorale acoperă o 

gamă largă de afecțiuni pericardice- inflamatorii, tumorale, în contextul bolii renale cronice 

(BRC), precum și post intervenții chirurgicale cardio-vasculare. 

         Studiile efectuate în cadrul acestei teze aduc contribuții atât în domeniul radiologiei și 

imagisticii medicale, prin prisma elaborării unor rapoarte structurate standardizate în diferite 

tipuri de afectare pericardică, dar și în ceea ce privesc domeniul nefro-urologiei, onco-

hematologiei și chirurgiei cardio-vasculare, prin reevaluarea necesității examinărilor 

imagistice CT și RM. 

                                  Motivația, ipoteza de lucru și obiectivele generale 

         Ipoteza de lucru a acestei teze este de a demonstra utilitatea investigațiilor imagistice 

complementare CT și IRM, în diagnosticul și tratamentul bolii pericardice. Tema cea mai 

importantă a tezei a fost de a evalua specificitatea și sensibilitatea investigațiilor imagistice 

complementare în diagnosticul afecțiunilor pericardice. 

         Obiectivele generale ale tezei de doctorat au fost următoarele: 
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1. Determinarea eficienței biomarkerilor imagistici în diagosticul pozitiv și 

diferențial al bolilor pericardului, cu accent pe caracterizarea non-invazivă a 

epanșamentelor pericardice. 

2. Stabilirea rolului investigațiilor imagistice în diagnosticul etiologic al bolilor 

pericardului. 

3. Evidențierea aspectelor imagistice în afectarea pericardică tumorală, în contextul 

bolilor renale cronice, respectiv în patologia inflamator-infecțioasă. 

4. Elaborarea unor rezultate radio-imagistice în bolile pericardului. 

                                      Metodologia generală a cercetării 

         Teza cuprinde trei studii de cercetare diferite, dintre care un studiu descriptiv de tip 

cohortă prospectiv în care a fost evaluată utilitatea tehnicii de mapping parametric în cadrul 

investigațiilor IRM, un studiu de tip retrospectiv, în care au fost evaluate utilitatea unor 

variabile cuatificabile imagistic prin CTMS în diagnosticul pozitiv și diferențial al 

pericarditelor constrictive, iar ultimul studiu este de tip retrospectiv, în care a fost evaluată 

utilitatea examinărilor CTMS în stabilirea etiologiei epanșamentelor pericardice. 

         Pentru o evaluare optimă a valorilor obținute folosind tehnica de mapping parametric, 

alături de lotul de pacienți incluși în studiu, au fost evaluați subiecți voluntari, fără patologie 

cardio- vasculară, tumorală sau renală cunoscută, constituindu-se astfel un lot martor. 

         Studiul efectuat a primit avizul Comisiei de Etică a Institutului Clinic Fundeni, 

pacienții semnând acordul pentru înrolarea în studiu și efectuarea examinărilor. Studiul 

respectă Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Studiul respectă Declarația de la Helsinki. 

         Metode statistice utilizate în analiza datelor: 

         Pentru analiza primară s-a utilizat statistica descriptivă. Pentru caracteristicile 

cantitative s-au calculat media aritmetică, mediana și abaterea standard, iar pentru cele 

calitative s-au calculat ponderi (proporții). Pentru identificarea outlierilor s-a aplicat Testul 

Grubbs. Pentru analiza corelațiilor și asocierilor dintre variabilele disponibile, în funcție de 

dimensiunea lotului de pacienți și a sub-grupelor formate, s-au aplicat atât metode 

parametrice, cât și neparametrice.  În această categorie se include: Testul t-Student, Fisher 

Exact Test, Testul Hipătrat(Chi-Square), Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Coeficientul 
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Spearman de corelație al rangurilor, Coeficientul de corelație Pearson. Pe baza regresiei 

neparametrice, de tip logit, s-a estimat și interpretat raportul de șanse (Odd Ratio). Pentru 

evaluarea sensibilității și a specificității investigațiilor utilizate în confirmarea diagnosticului 

s-a utilizat curba ROC (Receiver Operating Characteristic Curve). Testarea diferențelor 

dintre ariile de sub curbele ROC a fost efectuată pe baza metologiei propuse de DeLong et 

al. (1988). Pentru stabilirea punctului de referință (cut point), în evaluarea unei variabile 

cantitative, s-a folosit Youden Index. Fiecare test statistic este însoțit de eroarea de genul I 

(p-value). S-a considerat că diferența este semnificativă statistic dacă p-value este mai mic 

decât pragul de 0,05. 

         Prelucrarea datelor statistice și analiza lor s-a efectuat cu ajutorul softurilor MS Excel 

2019, IBM SPSS v21 Medcalc. 

                                       Sinteza capitolelor 

         Teza cuprinde două părți, prima parte fiind intitulată „Partea generală”, iar partea a 

doua „Contribuții proprii”. 

         Partea generală a tezei cuprinde stadiul cunoașterii în spectrul patologiei pericardice, 

prin prezentarea exhaustivă a tipurilor de investigații recomandate actualmente de ghidurile 

disponibile, cu precizarea avantajelor și limitelor fiecărui tip de examinare în parte, dar și a 

aspectelor radio-imagistice în sindroamele pericardice, conform literaturii și articolelor de 

specialitate. 

         Partea a doua, Contribuții proprii, cuprinde trei studii de cercetare, dintre care două 

studii sunt de tip retrospectiv, iar unul este prospectiv de tip cohortă. 

         Primul studiu, „Evaluarea rolului biomarkerilor imagistici mapping T1/T2 nativ 

în diagnosticul pozitiv și diferențial al afecțiunilor pericardice”, a avut ca ipoteză de 

lucru   evaluarea și cuantificarea eficienței tehnicii RM prin secvențele de tip mapping T1/T2 

în evaluarea diferitelor tipuri de afectare pericardică, cu implicații în diagnosticul diferențial.                

Obiectivele specifice ale primului studiu au fost următoarele:     

                   - Evaluarea eficienței biomarkerului imagistic T1 mapping la pacienții cu EP în 

diagnosticul diferențial exsudat versus transudat în corelație cu valoarea densitometrică a EP 

la examinarea CT, respectiv în diagnosticul etiologic al afectării pericardice. 

                   - Stabilirea unui profil imagistic al pacientului cu BRC cu afectare pericardică. 
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                   - Evaluarea eficienței biomarkerilor imagistici T1/T2 mapping ale foițelor 

pericardice în diagnosticul etiologic al afectării pericardice în context inflamator, tumoral, 

uremic. 

         Studiul este unul de tip observațional descriptiv de tip cohortă prospectiv, în care au 

fost incluși un număr de 47 de pacienți evaluați în cadrul Laboratorului de Radiologie, 

Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională, Institut Clinic Fundeni, în perioada 

ianuarie 2021- martie 2022 prin examinări IRM. Pentru o evaluare optimă a datelor 

imagistice, în acest studiu a fost inclus un lot martor, format din subiecți voluntari, care nu 

au documentat istoric de boli cardiovasculare, autoimune, boli neoplazice sau tratatament 

oncologic, intervenții chirurgicale cardio-vasculare, care au efectuat examinare RM nativă 

cardiacă, protocolul de evaluare cuprinzând următoarele secvențe: în plan axial- secvențe T1 

SE, DWI cu harta ADC; în plan axial/ax scurt bicameral- T1/T2 mapping Modified Look-

Locker inversion recovery (MOLLI); cine 4 camere, real-time cine. În lotul pacienților 

incluși în studiu, în 15 cazuri au fost evaluate și datele examinării CT efectuate în cadrul 

Laboratorului de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională, Institut 

Clinic Fundeni. 

         Criteriile de includere au fost: pacienți cu diagnostic de BRC, indiferent de stadiu, sau 

insuficiență renală acută; pacienți cu BRC investigați în vederea inițierii terapiei de 

substituție renală sau în curs de terapie de substituție renală (hemodializă, dializă 

peritoneală); pacienți cu afectare pericardică în cadrul unei afecțiuni tumorale documentate 

histopatologic; pacienți cu afectare pericardică de tip inflamator acut sau subacut; pacienți 

cu evaluare IRM în cadrul Institutului Clinic Fundeni. 

   Au fost analizate date demografice, clinice, paraclinice și o serie de date imagistice, 

care sunt reprezentate de următoarele elemente: 

a) Analiza EP: mărime, distribuție, valoarea T1 mapping, valoarea ADC, semnal 

în ponderație T1, densitate la examinarea CT nativă; 

b) Analiza foițelor pericardice: grosime, valoarea T1/T2 mapping; 

c) Analiza miocardului: valoarea T1 mapping; 

d) Analiza modificărilor de configurație cardiacă, evaluarea mișcării paradoxale a 

septului interventricular în timpul fazelor ciclului respirator; 

e) Alte elemente: adenopatii mediastinale, mase tumorale cardio-pericardice. 

          Dintre rezultatele mai importante enumerăm următoarele: 
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          În cadrul lotului de studiu, 15 pacienți ( n=15 pacienți) au prezentat EP în cantități 

variabile și au efectuat ambele examinări CT și RM, pentru care se cunoaște densitatea EP 

și valoarea mapping T1. Conform articolelor și studiilor existente [4–8], pacienții au fost 

împărțiți în 2 subgrupuri în funcție de fiecare variabilă, astfel: pacienți cu densitatea la CT 

peste 10 UH (1) și densitatea la CT sub 10 UH (0); similar valoarea 2900 ms a fost folosită 

ca punct de separare, respectiv (0) =mapping sub 2900 si (1) =mapping peste 2900 ms.  

Diferența dintre mediane, în acest caz, este semnificativă statistic (p=0.026). Pacienții cu un 

mapping sub 2900 ms au o valoare mediană a densității EP la CT de 19 UH, iar pacienții cu 

un mapping de peste 2900 ms au o mediană de 9 UH. 

         La evaluarea valorii T1 mapping la nivel miocardic pe fiecare subgrup de pacienți (BR 

cu afectare pericardică, BRC fără afectare pericardică, patologie inflamatorie pericardică și 

tumorală) comparativ cu subiecții voluntari s-a obținut reprezentarea grafică din figura nr.1. 

 

 

Fig.nr.1 Reprezentarea grafică a distribuției valorilor T1 mapping miocardic în funcței de 

diagnosticul pacientului 

         În urma testării diferenței dintre mediane rezultă o diferență semnificativă statistic între 

grupuri (p<0.01). Se poate spune că pacienții cu BRC au valori mai mari decât limitele 

normale [9] și se poate afirma că pacienții cu BRC, indiferent de faptul că au sau nu au 

afectare pericardică, au valori semnificativ mai mari ale mapping T1 miocardic comparativ 

cu alte grupuri de pacienți studiați. 

         Analiza sensibilității valorii T1 mapping la nivelul foițelor pericardice în grupul de 

pacienți cu patologie tumorală (cu invazie/ infiltrație tumorală pericardică) vs pericardită 

arată că acest biomarker ar putea fi util în diagnosticul diferențial dintre cele două entități- 

figura nr.2. Din punct de vedere statistic se obține un AUC=0.821, valoare ce indică o 

1017.1
1027.6 1035.6

1081.9
1096.8

1031
1011

1036

1069

1094.5

850

900

950

1000

1050

1100

1150

Voluntar (n=7) Pericardită (n=7) Tumori (n=7) BRC fără AP (n=15) BR cu AP (n=16)

V
al

o
ar

ea
 m

ap
p

in
g
 T

1
 a

 

m
io

ca
rd

u
lu

i 
(m

s)

Medie Mediana Min Max



8 
 

diferență semnificativă statistic față de punctul de referință de 0.5. Punctul optim, de referință 

este situat la 1432 ms, cu o specificitate de 85.7% și o sensibilitate de 75%, valori de peste 

1432 ms sunt mai specifice pacienților cu invazie tumorală decât pacienților cu pericardită. 

 

Fig.nr. 2 Analiza sensibilității Mapping T1 foițe în diagnosticul diferențial de invazie 

tumorală vs. Pericardită. 

         În urma rezultatelor obținute în cadrul studiul 1, sunt prezentate mai jos următoarele 

discuții și concluzii:  Acest studiu a reușit să demonstreze posibilitatea de diferențiere a EP 

de tip transudat versus exsudat pe baza valorilor obținute prin măsurătorile efectuate pe 

secvența de tip T1 mapping, la o valoare prag de 2900 ms, astfel, valori mai mici decât 2900 

ms semnifică prezența exsudatului pericardic, iar valori mai mari de 2900 ms sugerează 

prezența transudatului pericardic. Comparativ cu studiul efectuat de Rosmini et al 2021[6] 

valoarea prag T1 mapping măsurată în cadrul lotul nostru de studiu este mai mică decât 

valoarea din studiul menționat (3013 ms). Valorile cele mai mari T1 mapping ale EP au fost 

decelate în grupul pacienților cu BRC, iar cele mai mici la pacienții cu patologie tumorală 

pericardică, însă fără a se putea demonstra clar o valoare prag semnificativă statistic utilă 

pentru diagnosticul diferențial dintre cele două tipuri de patologii. 

          Pacienții cu BRC prezintă cele mai mari valori T1 mapping la nivel miocardic 

comparativ cu celelalte patologii, inclusiv în cadrul lotului subiecților voluntari, aspect 

evidențiat și în alte studii disponibile.[10,11] 

         La nivelul foițelor pericardice, acest studiu  a reușit să demonstreze că valorile T1 

mapping reprezintă un predictor bun pentru diagnosticul diferențial între afectarea 
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inflamatorie pericardică și patologia de tip tumoral pericardic (cu invazie/ infiltrație tumorală 

pericardică), la o valoare prag de 1432 ms, valorile cele mai mici înregistrându-se în rândul 

pacienților cu patologie inflamatorie. 

         Al doilea studiu, „Evaluarea utilității biomarkerilor imagistici CT în diagnosticul 

pozitiv și diferențial al pericarditelor constrictive”, a avut ca ipoteză de lucru evaluarea 

utilității și predictibilității elementelor imagistice analizate în cadrul examinărilor CT în 

diagnosticul final al pericarditelor constrictive (PC). Diagnosticul imagistic al PC reprezintă 

o provocare, cu atât mai mare cu cât sunt frecvent citate cazuri în care elementul imagistic 

patognomonic pentru diagnostic, de tipul îngroșării pericardice, sau placardele calcare 

pericardice, pot să lipseasca în anumite situații.[12] Obiectivele specifice ale acestui studiu 

au fost următoarele: 

                   - Evaluarea utilității elementelor imagistice analizate la examinarea CT în 

diagnosticul de pericardită constrictivă (PC). 

                   - Stabilirea unui profil imagistic al pacientului cu PC. 

                   - Stabilirea unui profil imagistic al pacientului cu tamponadă cardiacă (TC). 

                   - Evaluarea predictibilității raportului dintre aria VCI și a aortei (Ao) la nivelul 

hiatusului diafragmatic, respectiv a dimensiunii sinusului coronarian în diagnosticul 

diferențial PC vs TC la examinarea CT. 

         Studiul este unul observațional descriptiv retrospectiv, în care au fost incluși un număr 

de 44 de pacienți evaluați în cadrul Laboratorului de Radiologie, Imagistică Medicală și 

Radiologie Intervențională, Institut Clinic Fundeni, în perioada ianuarie 2011- ianuarie 2022 

prin examinare imagistică computertomografică. Criteriile de includere sunt următoarele: 

pacienți diagnosticați cu pericardită constrictivă cronică (PCC)/ efuziv constrictivă (PEC), 

cu suspiciune clinică și/ sau ecocardiografică de PC/TC; cu mase tumorale mediastinale 

compresive la nivel cardiac, cu semne imagistice de TC iminentă, respectiv cu evaluare CT 

în cadrul Institutului Clinic Fundeni. 

         Au fost analizate date demografice, clinice, paraclinice și o serie de date imagistice, 

care sunt reprezentate de următoarele elemente: 

a) Pericard: grosime, calcificări;  

b) EP- în cazul PEC: grosime; 
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c) Modificări de configurație cardiacă: dilatație biatrială, ventriculi cu aspect 

tubular, compresie cardiacă, aspect de cord mic, mișcarea paradoxală a 

septului interventricular; 

d) Evaluarea raportului VCI/Ao la nivelul hiatusului diafragmatic, respectiv 

măsurarea diametrului axial al sinusului coronarian. 

         Dintre rezultatele mai importante enumerăm următoarele: 

 

Fig.nr.3 Curba ROC pentru testarea raportului VCI/AO (Medcalc) în vederea 

diagnosticului pozitiv al PC (stânga) și diagnosticul diferențial PC vs. TC(dreapta) 

         Estimările obținute folosind Curba ROC- figura nr.3–stânga arată o arie (AUC) de 

0.742 cu un interval de încredere la P=0.95 cuprins între 0.554-0.882. Din punct de vedere 

statistic, se poate accepta că valoarea AUC diferă semnificativ de 0.5, acceptând un risc 

p=0.026. Astfel, se poate afirma că raportul VCI/AO este un predictor moderat pentru 

diagnosticul de PC în raport cu infirmarea acestuia, respectiv, acceptând un risc de 0.010, 

se poate spune că raportul VCI_AO este un predictor moderat-bun pentru diagnosticul 

diferențial de PC în raport cu TC- conform figurii nr.3- dreapta. 
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Fig.nr.4  Determinarea punctului critic pentru valoarea raportului VCI/AO în vederea 

stabilirii unui echilibru Sensibilitate vs. Specificitate. 

         Valoarea critică este estimată la un raport VCI_AO de 1.319- figura nr.4. În acest 

punct valoarea determinărilor corecte de diagnostic PC este de 86.4%, iar valoarea 

determinărilor corecte a infirmării diagnosticului de PC este de 55.6%. 

 

 

Fig.nr.5 Curba ROC pentru testarea predictibilității îngroșării pericardului (fără 

calcificări)- stânga, respectiv îngroșarea pericardică asociind calcificări- dreapta în vederea 

confirmării PC vs. infirmare diagnostic PC. 

         În prima fază, îngroșarea pericardului nu reprezintă un factor predictiv satisfăcător. În 

figura nr.5- stânga se observă riscul p=0.117>0.05 în cazul testării ariei de sub curbă în 

raport cu valoarea 0.5. În cazul includerii și a calcificărilor- figura nr.5- dreapta, valoarea 

ariei de sub curba ROC crește semnificativ (p<0,05)  în raport cu valoarea de referință, până 

la 0.753. În aceste condiții, se poate considera că includerea prezenței calcificărilor 

determină o creștere a preciziei diagnosticării PC în raport cu infirmarea acestuia- 

figura nr.5- dreapta. În urma aplicării metodei de analiză de tip logit, s-a evidențiat că 

îngroșarea pericardului + prezența calcificărilor (mm) este un factor semnificativ în 

diagnosticarea PC vs. infirmare (p=0.020), OR=1.19 (1.00-1.42). Cu alte cuvinte, în 

medie, prezența îngroșării pericardului+ prezența calcificărilor determină o creștere a 

riscului (neajustat) de a avea PC cu 19% (0-42%). 

         În urma rezultatelor obținute în cadrul studiul al doilea, sunt prezentate mai jos 

următoarele discuții și concluzii: 

         Studiul de față a reușit să demonstreze rolul de predictor moderat al raportului dintre 

aria VCI suprahepatice și a Ao abdominale măsurate la nivelul hiatusului diafragmatic în 
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diagnosticul pozitiv al PC vs infirmare diagnostică, cu o valoarea AUC de 0.742 (p=0.95). 

Mai mult, o valoare critică de 1.319 a raportului mai sus menționat, conferă un procent de 

cca 86.4% al diagnosticării corecte a PC, respectiv de 55.6% de infirmare a diagnosticului 

de constricție pericardică.  Astfel, în concordanță cu datele din literatură [13,14], în studiul 

de față s-a demonstrat că evidențierea unui diametru transvers crescut al VCI în segmentul 

suprahepatic, respectiv demonstrarea unui raport crescut dintre aria VCI/aortă, reprezintă un 

criteriu util în confirmarea diagnosticului de PC. 

         În plus, s-a evidențiat că raportul dintre aria VCI/aortă reprezintă un factor de predicție 

moderat-bun în diagnosticul diferențial al PC versus TC, la o valoare AUC de 0.724 

(p=0.010), astfel, un raport mare sugerează mai probabil diagnosticul de pericardită 

constrictivă. În plus, în nici unul din cazurile cu masă tumorală compresivă și semne de TC 

nu s-a evidențiat bombarea septului interventricular sau compresia marcată a sinusului 

coronarian, un alt element util în diagnosticul diferențial.[15] 

         Considerat, în datele din literatura de specialitate, un factor specific al diagnosticului 

de pericardită constrictivă, însă nu mandator în confirmarea diagnostică [7,8,12,16], 

îngroșarea pericardică, la o valoare prag de 4 mm, prezintă sensibilitate de 95.45% și 

specificitate de 66.7% pentru confirmarea diagnosticului de pericardită constrictivă în lotul 

studiat (AUC 0.710). Evidențierea în plus a calcificărilor pericardice, asigură o sensibilitate 

de 100%, cu un raport de acuratețe de 90.3 % în confirmarea diagnosticului de pericardită 

constrictivă. 

         A fost demonstrat astfel, în cadrul studiului, că includerea calcificărilor în raportul 

imagistic crește precizia confirmării versus infirmare diagnostică a PC, riscul de a avea 

pericardită constrictivă în cazul unui pacient cu îngroșare pericardică și plăci calcare este 

de 19% (0-42%). Consider important acest rezultat luând în considerare numărul mare de 

pacienți cu plăci calcare pericardice investigați în practica curentă, dar și cazurile de 

pericardită constrictivă în care nu se evidențiază calcificări pericardice. 

         Al treilea studiu, „Evaluarea utilității biomarkerilor imagistici CT în stabilirea 

diagnosticului etiologic al epanșamentelor pericardice”, a avut ca ipoteză de lucru 

evaluarea predictibilității elementelor imagistice CT în stabilirea etiologiei EP, iar ca 

obiective, următoarele elemente: 

i. Evaluarea  gradului de predictibilitate al datelor imagistice evidențiate la 

examinarea CT în stabilirea cauzei EP. 

ii. Stabilirea unui profil imagistic pentru afectarea tumorală pericardică. 

iii. Stabilirea unui profil imagistic pentru afectarea inflamatorie pericardică. 
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         Studiul este unul observațional descriptiv retrospectiv, în care au fost incluși un număr 

de 47 de pacienți evaluați în cadrul Laboratorului de Radiologie, Imagistică Medicală și 

Radiologie Intervențională, Institut Clinic Fundeni, în perioada ianuarie 2011- martie 2022 

prin examinare imagistică computertomografică.[17] Criteriile de includere au fost 

următoarele: pacienți cu EP decelat la examinarea CT cu drenaj sau intervenție chirurgicală 

cardiovasculară, cu rezultat citologic si histopalogic disponibil, cu procese tumorale invazive 

intrapericardic la examinarea CT, cu antecedente recente de intervenție chirurgicală cardio-

vasculară (sub 7 zile) și semne imagistice de afectare pericardică (hemopericard), cu 

evaluare CT în cadrul Institutului Clinic Fundeni. 

         Au fost analizate date demografice, clinice, paraclinice și o serie de date imagistice, 

care sunt reprezentate de următoarele elemente: 

a. Epanșament pericardic: dimensiune, densitate, dispoziție; 

b. Grosimea foițelor pericardice și tipul îngroșării pericardice; 

c. Prezența tumorilor mediastinale invazive pericardic: aspect discotinuu 

al foițelor pericardice, invazie la nivel cardiac sau la nivelul venelor 

superioare pulmonare; 

d. Adenopatii- prezente/ absente; 

e. Pleurezie- prezentă/ absentă; 

f. Leziuni de tip inflamator- infecțios pulmonare sau tumorale- 

prezente/absente. 

         Dintre rezultatele mai importante enumerăm următoarele: În tabelul nr.I sunt 

prezentate rezultatele Testului de asociere Fisher, prin comparație: 

Tabel nr.I. Testarea asocierii unor caracteristici imagistice cu diferite tipuri de afecțiuni 

Factor Hemopericard. Post. 

(1) vs. Peric. Inflam 

(0) 

Hemoperic. Post. Op. 

(1) Vs. Peric. 

Tumorala+tumori (0) 

Peric. Tumorală 

(1)+ tumori vs. 

peric. Inflamatorie 

(0) 

Dispunere neregulată Nu (p=0.626) Nu (p=0.394) Nu (p=0.436) 

Dispunere 

cloazonată 

Da, pozitivă 

(p<0.05) 

Nu (p=0.073) Nu (p=0.519) 

Dispunere 

circumferențială 

Da, negativă 

(p<0.05) 

Da, negativă (p<0.01) Nu (p=0.415) 
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Densitatea EP 

Peste 30 UH 

Da, pozitivă 

(p<0.001) 

Da, pozitivă 

(p<0.001) 

Nu (p=0.741) 

Grosime foițe (peste 

2 mm) 

Nu (p=0.101) Nu (p=0.489) Nu (p=0.555) 

Mărime EP (peste 

20) 

Nu (p=0.123) Nu (p=0.449) Nu (p=0.267) 

Masă tumorală 

prezentă 

N/A Da, negativă 

(p<0.001) 

Da, pozitivă 

(p<0.001) 

Adenopatii Da, negativă 

(p<0.05) 

Da, negativă 

(p<0.001) 

Da, pozitivă 

(p<0.01) 

Determinări 

secundare pulmonare 

N/A Nu (p=0.452) Nu (p=0.519) 

Leziuni inflamatorii 

pulmonare 

Nu (p=0.66) Nu (p=0.617) Nu (p=0.638) 

Pleurezie Nu (p=0.204) Nu (p=0.29) Da, pozitivă 

(p<0.05) 

         În urma rezultatelor obținute în cadrul studiului al treilea, sunt prezentate pe scurt mai 

jos următoarele discuții și concluzii: Studiul efectuat a reușit să demonstreze rolul util al 

examinării CT în orientarea diagnosticului etiologic al epanșamentelor pericardice. 

         Pentru diagnosticul de hemopericard postoperator pledează următoarele elemente 

identificate la examinarea computer tomografică: EP multiloculat, cloazonat, și densitatea 

crescută a EP, valoarea optimă a densității fiind de 31 UH pentru diagnosticul diferențial al 

hemopericardului postoperator versus pericarditele tumorale.[17] Pentru diagnosticul de 

pericardită tumorală sunt sugestive densitatea crescută a EP, prezența adenopatiilor și a 

leziunilor tumorale invazive pericardic.[18] Pentru diagnosticul de pericardită inflamatorie 

pledează următoarele elemente: dispunerea neregulată, fără cloazonări, densitate sub 24 UH 

și absența adenopatiilor. 

Concluzii și contribuții personale 

          Măsura în care au fost atinse obiectivele de cercetare științifică 

         În această teză, prin studiile efectuate, s-a demonstrat utilitatea unei tehnici noi în 

patologia pericardică- tehnica de mapping parametric, în caracterizarea non-invazivă a 

epanșamentelor pericardice, precum și a modificărilor foițelor pericardice. 
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         Lucrarea și-a propus printre altele: să identifice variabilele cuantificabile imagistic, atât 

în cadrul examinării CT, cât și prin RM, în stabilirea diagnosticului etiologic al 

epanșamentelor pericardice; efectuarea unui studiu aprofundat al elementelor identificabile 

imagistic în patologia tumorală și inflamatorie pericardică, precum și în cadrul pacienților 

cu boală renală cronică aflați fie la inițiere, fie în cursul terapiei de substituție a funcției 

renale, astfel stabilindu-se acuratețea diagnostică a metodelor imagistice mai sus amintite în 

diagosticul bolilor pericardice. 

          Au fost evaluate elementele imagistice legate de epanșamentul pericardic la 

examinarea IRM- dimensiune, distribuție, semnal în ponderație T1/T2, valoarea T1 

mapping, impact hemodinamic, la examinarea CT - densitatea epanșamentului pericardic; 

precum și elementele legate de aspectul imagistic al foițelor pericardice – grosime, valoarea 

T1/T2 mapping. A fost efectuată corelația dintre parametrii imagistici pericardici mai sus 

menționați și istoricul medical al pacienților, cu identificarea bolilor asociate, respectiv cu 

datele clinico-biologice, stabilindu-se astfel aportul tehnicii de mapping parametric în 

stabilirea diagnosticului etiologic de afectare pericardică. 

          Un alt obiectiv a fost de a evidenția aportul unor elemente cuntificabile dimensional 

în cadrul examinării computer tomografice- dimensiunea venei cave inferioare, a sinusului 

coronarian, raportul dintre aria venei cave inferioare suprahepatice și a aortei la nivelul 

hiatusului diafragmatic, în diagnosticul pozitiv și diferențial al pericarditelor constrictive, 

identificându-se astfel rolul de predictor al acestor elemente. Au fost evaluate sensibilitatea 

și specificitatea parametrilor imagistici computer tomografici în diagnosticul diferențial al 

sindroamelor compresive pericardice. 

         Avantaje și dezavantaje tehnico-economice 

         Studiile  efectuate în cadrul acestei teze au beneficiat de aportul unor examinări 

computer tomografice și prin rezonanță magnetică efectuate cu aparatură imagistică 

performantă, precum și de disponibilitatea programelor de software ce au permis 

postprocesarea datelor conform recomandărilor din articolele de specialitate. 

          Un dezavantaj al acestor studii a fost reprezentat de numărul mare de variabile 

imagistice identificate în diferitele tipuri de boli pericardice (patologie tumorală, 

inflamatorie, infecțioasă), cu etiologie variată, în contextul unui istoric medical extrem de 

heterogen al pacienților, procesul de integrare a acestor elemente și aprecierea relevanței 

statistice, dovedindu-se a fi extrem de dificil și cronofag, în acest sens existența unor 
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raporturi radiologice structurate pentru fiecare tip de patologie pericardică ar fi fost extrem 

de utilă. 

          Limitele studiului 

         Una dintre limitele primului studiu efectuat prospectiv a fost legat de numărul mic al 

subiecților voluntari, ceea ce a reprezentat o piedică în efectuarea unor corelații 

semnificative statistic pe diferite categorii de vârstă ale valorilor mappping T1 și T2 

pericardice, între lotul subiecților voluntari și cel al pacienților cu diferite tipuri de boală 

pericardică. 

         O altă limită a studiilor efectuate a fost legată de indisponibilitatea rezultatelor 

examinărilor citologice și histopatologice pentru toți pacienții studiați. Acest aspect se 

datorează în mare parte și potențialului ridicat de efecte adverse ale procedurii de 

pericardiocenteză, precum și datorită recomandărilor de diagnostic în vigoare, în anumite 

situații conform ghidurilor curente, pericardiocenteza nefiind indicată.[1]Ar fi fost util de 

efectuat o corelație statistică între valorile T1/T2 mapping ale pericardului și rezultatele 

histopatologice. 

         În plus, o altă limită a primului studiului este reprezentă de tehnica de măsurare a 

valorilor T1/T2 mapping la nivelul pericardului, măsurătorile efectuându-se folosind ROI 

punctiform pentru a evita efectul potențial al volumului parțial, datorită dimensiunilor reduse 

a grosimii pericardului în lotul studiat. Menționăm faptul că până la data efectuării studiului 

nu au fost disponibile recomandări validate specifice în acest sens, exceptând recomandările 

de postprocesare la nivel miocardic.[19] Rezultatele obținute astfel trebuiesc privite cu 

rezervă și validate prin studii suplimentare. 

          Cele trei studii din cadrul tezei au fost efectuate pe loturi relativ mici de pacienți, fiind 

necesar a se efectua o redistribuție a pacienților pe subloturi în diferite tipuri de afectare 

pericardică, acest lucru influențând acuratețea și eficiența analizei statistice. Limitele în 

cadrul a două studii sunt cele ale studiilor efectuate retrospectiv, într-un număr mare de 

pacienți efectuându-se doar examinare nativă, astfel, unele date (de exemplu priza de 

contrast pericardică postadministrare de substanță de contrast la examinarea computer 

tomografică) nefiind disponibile pentru a putea fi evaluate statistic. 

          Toate măsurătorile legate de evaluarea imagistică computer tomografică și prin 

rezonanță magnetică nu au fost efectuate de către mai mulți medici radiologi cu background 
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diferit (rezident, specialist, primar), astfel existând pericolul unor evaluări eronate prin lipsa 

unui studiu cu doi examinatori. 

         Probleme rămase nerezolvate 

         Studiul efectuat nu a reușit să demonstreze aportul unui parametru evaluat în cadrul 

examinării imagistice prin rezonanță magnetică- valoarea T2 mapping pericardică, în 

stabilirea existenței sau persistenței modificărilor inflamatorii pericardice, aspect extrem de 

important în stabilirea managementului terapeutic al bolii pericardice, mai exact utilitatea și 

eficiența terapiei antiinflamatorii în cazul respectiv.[16,20] 

         O corelație statistică semnificativă și mai fiabilă ar fi putut fi efectuată prin 

administrarea substanței de contrast de tip gadolinium în cadrul examinării imagistice prin 

rezonanță magnetică, prin secvența de tip late gadolinium enhancement (LGE). 

Administrarea substanței de contrast nu a fost posibilă datorită particularității lotului studiat, 

majoritatea pacienților fiind diagnosticați cu boală renală cronică la inițierea sau în cursul 

terapiei de substituție a funcției renale, fiind cunoscut riscul de inducere a fibrozei nefrogene 

sistemice al gadoliniumului în cadrul acestei patologii.[21] 

         Un alt element rămas nerezolvat este reprezentat de potențialul anumitor parametri 

imagistici de predictibilitate al recurenței procesului inflamator pericardic [16,20], 

majoritatea pacienților după remiterea modificărilor pericardice nu au mai efectuat evaluări 

imagistice. 

         Direcțiile în care ar trebui continuată cercetarea 

         Un potențial rol în evaluarea patologiei inflamatorii pericardice îl reprezintă 

examinarea CT dual-energy [22,23], prin evaluarea prizei de contrast pericardice pe hărțile 

de iod (iodine map), cu rol atât în managementul terapeutic (terapie anti-inflamatorie), dar 

și legat de potențialul de reversibilitate al pericarditelor constrictive tranzitorii în cazul 

diagnosticării și terapiei corecte a acestei entități. 

         Tehnica de mapping parametric, în cadrul examinărilor IRM, prin potențialul de 

caracterizare structurală, prezintă un rol promițător în evaluarea non-invazivă a 

epanșamentelor pericardice, dar și a foițelor pericardice, prin posibilitatea evaluării fibrozei 

la acest nivel, cu impact în diagnosticul proceselor de constricție pericardică, dar și în 

patologia tumorală și inflamatorie.[19,24,25] 



18 
 

         Inteligența articficială (IA) în imagistica cardiovasculară promite să prezinte în viitor 

un rol important în evaluarea patologiei pericardice, prin îmbunătățirea vitezei de efectuare 

a măsurătorilor, dar și prin optimizarea protocolului de investigație, astfel timpul de achiziție 

și de prelucrare a datelor putând fi mult redus.[26] 

         Contribuții proprii 

- Stabilirea unui profil imagistic al pacientului cu boală renală cronică la inițierea și în 

cursul terapiei de subtituție a funcției renale, asociind epanșament pericardic-  

capitolul 5 pagina 57 paragraf 1, pagina 59 paragraf 4. 

- Evidențierea valorii T1 mapping de 2900 ms ca valoare prag în diagnosticul 

diferențial al epanșamentelor pericardice transudat versus exsudat- capitolul 5 

pagina 54. 

- Evidențierea unei valori prag T1 mapping de 1432 ms în diagnosticul diferențial 

dintre patologia inflamatorie și cea tumorală pericardică- capitolul 5, pagina 63. 

- Evidențierea unei valori T1 mapping miocardic de aproximativ 1100 ms la pacientul 

cu BRC indiferent dacă asociază sau nu afectare pericardică- capitolul 5, pagina 59. 

- Evaluarea rolului de predictor moderat în diagosticul de pericardită constrictivă 

versus infirmare diagnostică a raportului dintre aria venei cave inferioare 

suprahepatice și a aortei la nivelul hiatusului diafragmatic - capitolul 6, pagina 79, 

paragraf 1. 

- Evaluarea rolului de predictor moderat bun în diagnosticul difențial al pericarditei 

constrictive versus tamponadă cardiacă a raportului dintre aria venei cave inferioare 

suprahepatice și a aortei la nivelul hiatusului diafragmatic – capitolul 6, pagina 80, 

paragraf 3. 

- Evaluarea individuală a factorilor predictivi imagistici în confirmarea versus 

infirmarea diagosticului de pericardită constrictivă- capitolul 6, pagina 81. 

- Evaluarea individuală a factorilor predictivi imagistici în diagnosticul diferențial 

pericardită constrictivă versus tamponadă cardiacă- capitolul 6, paginile 85-86. 

- Evidențierea celui mai bun element imagistic determinant al diagnosticului pozitiv 

al pericarditei constrictive: îngroșarea pericardică alături de placardele calcare 

pericardice- capitolul 6, paginile 82-83. 

- Evidențierea valorii prag de 4 mm al îngroșării pericardice în diagnosticul diferențial 

al pericarditei constrictive versus tamponadă cardiacă- capitolul 6, pagina 86, 

paragraf 1. 



19 
 

- Identificarea unor biomarkeri imagistici în cadrul examinării CT ai epanșamentelor 

pericardice și efectuarea de corelații cu diagnosticul etiologic al bolii pericardului- 

capitolul 7, pagina 99. 

- Identificarea asocierilor între biomarkerii imagistici CT semnificative statistic în 

diagnosticul diferențial al diferitelor tipuri de afectare pericardică- capitolul 7, 

paginile 100-101. 

- Evidențierea unei valori prag de 24 UH a densității epanșamentelor pericardice în 

diagnosticul diferențial al pericarditelor inflamatorii versus hemopericadul 

postoperator- capitolul 7, pagina 103. 

- Evidențierea unei valori prag de 31 UH pentru diagnosticul diferențial al pericarditei 

tumorale versus hemopericardul postoperator- capitolul 7, pagina 105. 

- Elaborarea unor raporturi structurate radiologice în evaluarea imagistică în patologia 

tumorală, inflamatorie pericardică, respectiv al pericarditei constrictive- capitolul 6, 

pagina 90, capitolul 7, paginile 111-114. 
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