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Introducere  ̶  Motivația alegerii temei 

 

 

 Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă o problemă importantă socio-

economică din punct de vedere al mortalității și morbidității.  Anual în lume 795.000 

de oameni suferă un AVC nou sau repetat. Aproximativ 610.000 suferă un AVC 

inaugural.  AVC se clasifică în ischemice (87%), hemoragice (10 %) și subarahnoidiene 

(3%) (Virani, 2020). 

 AVC ischemic se produce datorită obstrucției unei artere la nivel cerebral, 

determinând privarea țesutului cerebral de oxigen și nutrienţi, în final apărând leziunea 

ischemică cerebrală. Leziunea ischemică este formată din “core”- zona centrală, unde 

modificările sunt ireversibile și zona adiacentă acesteia – penumbra – formată din țesut 

cerebral ce poate fi recuperat (Radak, 2017). 

 Conform Organizației Mondiale a Sănătății, AVC ocupă în Europa locul al 

treilea ca incidență în cauzele de mortalitate, după neoplazii și bolile cardiovasculare. 

Incidența AVC variază în funcție de țară, de regiune și de calitatea asistenței medicale. 

În prezent se observă o creștere semnificativă a AVC la tineri. De asemenea, AVC 

reprezintă prima cauză de dizabilitate și reprezintă a doua cauză de demență (Donkor, 

2018). 

 În grupa de vârstă de până la 55 de ani, rata de incidență este mai scăzută la 

femei decât la bărbați, dar în grupa de vârstă 55-75 ani incidența se egalizează sau chiar 

este mai crescută la femei (Virani, 2020). 

 În Romȃnia, în prezent, AVC reprezintǎ o problemǎ importantǎ de sănătate 

publică, țara noastră fiind pe locul 10 mondial ca incidență a AVC. Incidența maximă 

a AVC se situează după vârsta de 65 ani (75% din cazuri). Prevalența AVC este de 0,1 

% pentru grupa de vȃrstă sub 40 ani, 4,3% pentru grupa de vȃrstă 55-70 ani și 13,9 % 

la vȃrsta de peste 70 ani (Neagoe, 2013).  

 Se estimează că până în 2030, AVC va deveni principala cauzǎ de mortalitate 

la nivel mondial, ajungȃnd la aproximativ 7,8 milioane de decese/an (Strong, 2007). 

 Multe dintre AVC pot fi prevenite printr-un sistem eficient de prevenție ce 

include strategii pentru controlul factorilor de risc, tratamentul recomandat și 
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schimbarea stilului de viaţă.  

 Conform Ghidului național de Neurologie tratamentul pentru AVC ischemic 

acut include tromboliza intravenoasă cu Alteplazǎ în primele 4,5 ore de la debutul 

simptomatologiei, trombectomia mecanică în primele 6 ore (cu fereastră extinsă, 

conform criteriilor studiilor Dawn și Defusse) sau administrarea de Aspirină celor care 

nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru tratamentul de reperfuzie cerebrală 

(prioritar pentru tratamentul intervențional al pacienților cu AVC acut). 

 La nivel global, doar 2-10 % dintre pacienții cu AVC primesc tratament de 

reperfuzie cerebralǎ . De aceea, găsirea altor metode neuroprotective este esențială 

pentru a îmbunătăți evoluția clinică a pacienților. Multe metode de neuroprotecție s-au 

dovedit  a fi eficiente în studiile pe animale, dar au eșuat în studiile clinice, pe subiecți 

umani. 

 Condiționarea ischemicǎ reprezintǎ procedura prin care se provoacă episoade 

scurte de ischemie repetată ce pot iniția procese de neuroprotecție a țesutului sau 

organului lezat de alte leziuni ischemice. Condiționarea ischemică are ca țintă 

mecanismele ce afectează fenomenul de ischemie – reperfuzie. Stimulul ischemic se 

poate aplica înainte de ischemie și de ocluzia vasului (precondiționare), în timpul 

ischemiei și înainte de reperfuzie (pericondiționare) sau după ischemie, în timpul 

procesului de reperfuzie (postcondiționare) (Hess, 2013). 

 

 

Sinteza capitolelor 

 

  Prima parte a lucrării conține aspecte generale legate de accidentul vascular 

cerebral ischemic și pericondiționarea ischemicǎ.  

 

Capitolul 1 prezintă aspecte generale ale accidentului vascular cerebral ischemic. 

 

Capitolul 2 trece în evidență factorii de risc asociați accidentului vascular cerebral 

ischemic. 
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Capitolul 3 - este prezentată fiziopatologia accidentului vascular cerebral ischemic. 

 

Capitolul 4 sintetizează fiziopatologia pericondiționarii ischemice. 

 

Capitolul 5 prezintă cercetarea prin studii clinice a efectelor pericondiționarii ischemice în 

AVC, extinzându-se datele cercetărilor experimentale. 

 

Partea a doua a lucrării cuprinde cercetări proprii, studiu  urmărind evaluarea 

clinică a eficienței aplicării pericondiționării ischemice în AVC. 

 

Ipoteza si scopul studiului 

 

 Scopul acestei lucrări este de a evalua, la pacienții cu AVC, eficiența și siguranța 

pericondiționării ischemice, efectuată la nivelul membrului superior contralateral 

leziunii, efectele pericondiționării asupra reabilitării funcției nervoase și asupra 

circulației colaterale, după debutul evenimentelor ischemice. 

Ipoteza de lucru pornește de la ideea că în AVC ischemic administrarea cât mai 

precoce a pericondiționarii ischemice la distanță va determina salvarea unui volum cât 

mai mare de țesut cerebral (neuroprotecție în timpul fazei de reperfuzie). Deoarece 

volumul AVC este direct proporțional cu severitatea deficitului neurologic, 

pericondiționarea ischemicǎ ar putea fi o nouă strategie terapeutică de minimalizare a 

dizabilității post-AVC. De menționat că această procedură este non-costisitoare, non-

medicamentoasă, non-invazivă. 

 

Obiectivele studiului 

 

 Obiectivul primar al studiului este imagistic: urmărirea neuroprotecției în 

faza de reperfuzie, prin măsurarea volumului AVC ischemic la înrolarea în studiu și la  

6 luni,  fiind  comparate 2 loturi de pacienți, lotul experimental și lotul de comparație.  

Volumul AVC a fost evaluat prin examen CT cerebral fără substanță de contrast (aparat 

CT Siemens, GE). Măsurarea dimensiunii AVC ischemic s-a efectuat manual, de către 

medicul radiolog, prin examenul secțiunilor seriate. 
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 Se definește ca volum al AVC inițial zona hipodensǎ pe CT cerebral 

măsurată în zilele 3-4 de la admisie, care corespunde cu AVC ischemic. Se delimitează 

manual de către radiolog pe imaginile axiale. Stabilirea volumului AVC final, la 6 luni, 

s-a fost efectuat folosindu-se aceeași metodă. Diferența de volum a fost definită ca 

diferența dintre volumul AVC la 6 luni și cel inițial. 

Medicul radiolog nu a cunoscut alocarea pacienților. 

 Obiectivul secundar al studiului este clinic – demonstrarea eficienței clinice 

a metodei. S-au înregistrat modificările scorurilor de dizabilitate Rankin, Barthel, ADL, 

IADL la momentul admisiei, la 3 și la 6 luni.  

 Ca obiective secundare s-au monitorizat și efectele asupra cogniției (testul 

MOCA) și asupra depresiei (testul PHQ-9).  

 Totodată, în cadrul studiului au fost urmărite și datele demografice și factorii 

de risc vasculari (definiți conform World Health Organization), posibilele complicații 

în evoluția clinică (sistemice, locale, cerebrale) și evenimentele adverse raportate în 

timpul manevrei de pericondiționare. 

 

Material și metodă 

 

 

      Cercetarea științifică personală face parte din studiul multicentric (Spitalul 

Clinic de Urgențǎ București și Spitalul Colentina), dublu orb (pacientul și medicul 

nu vor cunoaște în ce lot de studiu se încadrează pacienții incluși), prospectiv, 

randomizat. 

 

 În cercetarea științifică personală prezint monitorizarea pacienților din 

Spitalul Clinic de Urgențǎ București – studiu unicentric, dublu orb, prospectiv, 

randomizat. 

 În studiu au fost incluși 40 de pacienți, 18 pacienți cărora li s-a aplicat 

pericondiționarea (grupul de intervenție) și 22 de pacienți în grupul control, începând 

cu iulie 2018. Studiul a fost oprit temporar datorita contextului epidemiologic actual, 

infecția cu SARS-CoV-2. 
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Au fost incluși pacienți cu vârsta cuprinsă între 50-80 ani, cu diagnosticul AVC 

ischemic, stabilit pe criterii clinico-imagistice.  

 

Tabelul 1. Criterii de includere și excludere 

Criterii de includere Criterii de excludere 

Vârsta 50-80 ani AVC hemoragic confirmat imagistic 

AVC ischemic confirmat 

imagistic 
Trombolizǎ sau trombectomie mecanică 

Scor NIHSS între 5-25 puncte Scor NIHSS<5 puncte sau >25 puncte 

Debut sub 24 de ore, dar NU 

întrunește criteriile de 

revascularizație 

(trombolizǎ/trombectomie 

mecanică) 

Deficit neurologic fluctuant 

 

Acordul pacientului semnat Accident ischemic tranzitor 

 
Diferența de TAs între membrele 

superioare ≥ 10 mmHg 

 
Alte leziuni cerebrale concomitente: PEIC, 

traumatism cranian 

 

Afecțiuni severe care scad speranța de 

supraviețuire: afecțiuni cardiace, hepatice, 

renale, disfuncție multiplă de organ, sepsis 

sever, tumori extracerebrale 

 TA <90/60mmHg și TA>200/100 mmHg 

 Tulburări cognitive severe 

 
Intervenție chirurgicală majoră în ultimele 

4-6 săptămâni ce poate reprezenta un risc 
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Criterii de includere Criterii de excludere 

asupra supraviețuirii pacientului 

 

 

Evenimente ischemice în ultimele 6 luni cu 

sechele majore (AVC, IMA) 

 

 
Dizabilitate anterioară (scala Rankin 

modificată >3 ) 

 AVC în antecedente în ultimele 6 luni 

 Refuzul semnării acordului. 

Tabel 1 (continuare) 

 

Tehnica de randomizare: 

 Am aplicat tehnica de randomizare mascată 1:1 cu tragere la sorți din plicuri sigilate, 

de către medicul de gardă, plicuri ce conțineau instrucțiunile tehnicii de 

pericondiționare. Pacienții au fost împărțiți în urma randomizării în două loturi: lotul de 

intervenție și lotul de control. 

S-a utilizat un aparat de măsurare a tensiunii arteriale cu certificat de autorizație. 

Manșeta tensiometrului s-a aplicat la nivelul membrului superior contralateral 

deficitului motor, pentru a reduce riscul de flebită și a păstra stimulii senzitivi.  

Procedura s-a efectuat în primele 24 de ore de la debutul simptomatologiei. S-a 

măsurat TA inițială. 

Pacienților din grupul de intervenție li s-au efectuat 5 cicluri de umflare-dezumflare 

a manșetei de la tensiometru (3-minute, realizând în manșetă o presiune cu 50-80 

mmHg mai mare decât TAS de la începutul procedurii sau până la valoarea maximă 

tolerată de către pacient, dar nu mai mare de 180 mmHg; s-a alternat cu 5 minute de 

reperfuzie – dezumflându-se manșeta până la 0 mmHg. Metoda s-a efectuat de 2 ori/zi 

timp de 5 zile (dimineața și după amiaza). Pacienții din grupul control au avut manșeta 
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înfășurată în jurul brațului cu efectuarea unei “false condiționări”, umflarea până la 30 

mmHg (5 cicluri de umflare- dezumflare). In orice moment pacienții puteau să întrerupă 

procedura. 

Pacienții și personalul medical nu cunoșteau alocarea pacienților în loturi. 

Tuturor pacienților li s-a efectuat CT cerebral nativ, în ziua 3-4 și la 180 de zile. 

Investigația s-a efectuat în Spitalul Clinic de Urgențǎ București utilizând două aparate 

GE 128 slices și Siemens Somaton 128 slices. 

De asemenea, am efectuat CT cerebral la admisia pacienților, dar nu l-am folosit ca 

variabilă în analiza statistică. Am ales examinarea CT cerebral deoarece este accesibilă, 

rapidă și ieftină în comparație cu RMN cerebral. 

Toți pacienții din studiu au primit tratamentul standard pentru prevenția secundară în 

AVC conform recomandărilor Ghidului Național de Neurologie, ce s-a adaptat în 

funcție de situația fiecărui pacient. 

 

Evaluarea standard a pacienților a inclus: 

- Examen neurologic și scalele neurologice: NIHSS, scala Barthel, scala IADL, scala 

ADL, Rankin, MOCA, PHQ-9 

- CT cerebral nativ 

- EKG 

- Ecografie Doppler de vase cervicale 

- Ecografie cardiacă 

- Holter EKG/24 de ore. 

 

Metode de urmărire a pacienților: 

- la 3 luni după AVC ischemic clinic: deficitul neurologic a fost cotat conform scorurilor 

și scalelor neurologice descrise mai sus (NIHSS, scala Barthel, scala IADL, scala ADL, 

Rankin, MOCA, PHQ-9); 
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- la 6 luni după AVC ischemic clinic și imagistic: deficitul neurologic a fost cotat 

conform scorurilor și scalelor neurologice descrise mai sus (NIHSS, scala Barthel, scala 

IADL, scala ADL, Rankin, MOCA, PHQ-9) și CT cerebral cu volumetrie. 

 

Analiza statistică a fost efectuată utilizând SPSS 20.0 Software având ca țintă 

date epidemiologice descriptive, corelații intre factorii de risc și obiectivele finale, 

comparații intre cele două grupuri din punct de vedere clinic și imagistic. 

 

Rezultate 

1. Date epidemiologice generale 

 

Lotul de studiu a cuprins 40 de pacienți înrolați într-un interval de 24 de luni. Dintre 

aceștia 18 au fost randomizați în grupul de periconiționare și 22 au fost incluși în grupul 

control.  

Vârsta medie a pacienților în lotul fără pericondiționare a fost de 64,41 ± 1,9 ani (min. 

50 ani și max. 79 ani), intervalul de încredere al mediei fiind CI(95%): 60,41 - 68,41 ani. În 

lotul cu pericondiționare vârsta medie a fost de 66,78±1,5 ani (min. 53 ai max. 79 ani), 

intervalul de încredere al mediei fiind CI(95%): 63 - 69 ani. În baza testului t pentru 

eșantioane independente diferența mediilor de 2,37 de ani nu a atins pragul de semnificației 

pentru t(38)=-0,94 și p=0,356, intervalul de încredere al diferenței CI(95%): -7,49-2,7) 

( Figura 1.1) 

 

Figura 1.1. Vârsta medie a pacienților din cele două loturi 



9 

 

 

În lotul fără pericondiționare sexul masculin a fost înregistrat în proporție de 59,1% 

subiecți (40,9% sexul feminin). În lotul cu pericondiționare se observă o proporție mai 

mare a sexului masculin comparativ cu sexul feminin (61,1 % vs. 38,9%) diferența nefiind 

semnificativă pentru testul de asociere neparametrică 2 (Pearson)=0,02 și p=0,89 (Figura 

1.2). 

 

Figura 1.2. Repartiția pe sexe în cele doua loturi 

 

Circumferința abdominală în lotul fără pericondiționare a prezentat valori între 90-130 

cu o valoare medie de 108,6+/-2,4 cm, iar în lotul cu pericondiționare valori între 83-130 cm 

cu valoarea medie de 100,5+/-2,9 cm. Între valorile medii s-a înregistrat o diferență medie 

de 8,1cm. Pe baza testului t pentru eșantioane independente a cărui valoare t(38)=2.12 a atins 

pragul de semnificație p=0,041 putem considera că lotul pacienților fără precondiționare are 

un nivel mai ridicat al circumferinței abdominale. ( (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Circumferința abdominală medie în cele două loturi 
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2. Prevalența factorilor de risc vasculari 

În lotul studiat, prezența HTA are pondere mai mare la lotul fără pericondiționare 

(19 vs 12), cu o prevalență de 77,5%, diferența nefiind semnificativă, p=0,138 (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Distribuția în funcție de HTA 

Diabetul zaharat a fost înregistrat la ¼ din cazuri, mai frecvent la pacienții fără 

pericondiționare, 36,4% vs 11,1 % în lotul cu pericondiționare frecvența  diabetului în lotul 

de comparație fiind 3,5 ori mai mare (χ²=3,36 df=1, p=0,067), cu o prevalență de 25%. 

Această caracteristică poate constitui un factor de confuzie în studiul nostru (Figura 2.2.). 

 

Figura 2.2. Distribuția în funcție de diabetul zaharat. 

 

3. Valori clinice la includerea în studiu 

Glicemia a prezentat valori medii mai crescute în grupul fără pericondiționare (145,9 

±11,6 mg/dl, cu variații ale mediei intre 122-169 mg/dl) vs grupul cu pericondiționare (125,7 

±13 mg/dl cu variații ale mediei intre 97-152 mg/dl), diferența de 1,218 pentru t(38)=1,22, 

însă nesemnificativă statistic p=0,231(Figura 3.1). Diferența nesemnificativă între loturi în 

privința glicemiei poate diminua o posibilă confuzie dată de diferența între loturi în privința 

frecvenței diabetului, semnificativă statistic. 
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Figura 3.1. Distribuția glicemiei la cele două loturi de pacienți 

În ceea ce privește valorile tensionale sistolice în ambele grupuri menționăm valori 

medii de circa 153±5,4 mmHg vs. 154±8,2 mmHg, corespunzătoare unui stadiu I de HTA, 

fără diferențe semnificative pentru t(38)=-0,18 și p=0,858 (Figura 8.7). Valorile tensionale 

diastolice s-au încadrat în limite normale pentru ambele grupuri (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2. Distribuția valorilor  tensiunii arteriale sistolice la cele două loturi  

 

Nu am găsit diferențe semnificative ale mediilor altor parametri biologici: 

temperatură, frecvență cardiacă, Sat O₂, sau profi lipidic. 

 

4. Localizarea și etiologia AVC ischemic 

 

Localizarea AVC a fost înregistrată în zonele tributare ACM într-o proporție 

asemănătoare în ambele grupuri (68,2% vs 83,3%), fără diferențe semnificative (Figura 



12 

 

4.1). 

 

Figura 4.1 Localizarea AVC ischemic pe CT cerebral. 

 

În ceea ce privește etiologia AVC ischemic, ateromatoza reprezintă principala 

cauză în ambele grupuri. Pentru lotul fără pericondiționare menționăm un procent mai 

mare al afectării la nivelul vaselor mici (22,7%) vs 5,6% în grupul cu pericondiționare 

(Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2. Etiologia AVC (Clasificarea TOAST) 

 

5. Alți parametri 

La internare 60% dintre pacienți erau sub tratament antihipertensiv, 35%  cu 

tratament antiagregant , 10% cu tratament anticoagulant (7,5% antagonist de vitamina K și 

2,5% NOAC)  iar 22,5% cu statinǎ. 

Proporțiile de pacienți care au necesitat kinetoterapie au fost asemănătoare în cele 

două grupuri (90,9% vs 83,3%) diferența nefiind semnificativă statistic (p=0,471). 
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6. Obiectivul primar 

Volumul AVC ischemic mediu al pacienților din grupul cu pericondiționare, la înrolarea 

în studiu, a fost de 11,19 ±3,8 mm3 domeniul de variație fiind între 2,64 și 19,75 mm3.  

Volumul AVC ischemic mediu la înrolarea în studiu a pacienților din lotul fără 

pericondiționare a fost de 8,56 ± 3,53 mm3 prezentând o variație a valorilor individuale între 

1,59 și 15,72 mm3.  

Volumul AVC ischemic mediu la 6 luni a pacienților din grupul cu pericondiționare a 

fost de 9,38±2,75 mm3 , valorile variind între 3,34 și 15,4 mm3.  

Volumul AVC ischemic mediu la 6 luni a pacienților din lotul fără pericondiționare a 

fost de 6,73 ± 2,52 mm3 prezentând o variație între 1,59 și 11,8 mm3. 

Valoarea medie a diferenței între volumul AVC la momentul zero și volumul la șase 

luni, este în valoare absolută mai mare în lotul experimental, cu pericondiționare, comparativ 

cu lotul de control, fără pericondiționare fără însă a se înregistra semnificația statistică 

(p=0,318). O posibilă explicație a neatingerii parametrilor de semnificanță este  volumul 

mediu mai mare la admisie în grupul experimental (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Volumul AVC măsurat pe CT la 0 luni și la 6 luni. 

Diferența de volum AVC calculată pe cele doua loturi a înregistrat o tendință de 

creștere în grupul cu pericondiționare comparativ cu grupul fără pericondiționare însă nu s-

a înregistrat semnificație statistică (p=0,318), acest lucru explicându-se probabil datorită 

unui volum mediu mai mare la admisie în grupul experimental (Figura 6.2). 
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Figura 6.2. Diferența de volum calculată pe cele 2 loturi la înrolarea în studiu și la 6 luni. 

 

7. Obiectivul secundar 

 

În ceea ce privește analiza obiectivului secundar am analizat modificările evoluției 

clinice și ale dizabilității, cotate prin scalele neurologice: NIHSS, mRS, Barthel, IADL, 

ADL, funcția cognitivă (MoCA), depresia (PHQ-9) , cât și complicațiile,  la momentul 

înrolării în studiu, la 3 luni și la 6 luni. Variația variabilelor testelor neurologice în funcție 

de aplicarea pericondiționarii ischemice nu a înregistrat medii diferite. Având în vedere 

distribuția normală în cadrul subgrupurilor la diferite momente s-a utilizat Modelul Linear 

General (General Linear Model) pentru măsurători repetate. 

 

7. 1. Evoluția severității deficitului neurologic conform scalei NIHSS 

În urma analizei rezultă că pericondiționarea nu influențează evoluția scorului NIHSS 

(Figura7.1.1). 

 

Figura 7.1.1. Evoluția în timp a scorului NIHSS în funcție de factorul pericondiționare. 
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7.2. Evoluția gradului de invaliditate conform scorului Rankin modificat  

Scorul Rankin prezintă o ușoară ameliorare în grupul de pericondiționare, fără a se 

obține o semnificație statistică (p=0,646)(Figura 7.2.1). 

 

 

Figura 7.2.1. Evoluția în timp a scorului Rankin în funcție de factorul 

pericondiționare. 

 

 

 

7.3. Evoluția gradului de invaliditate conform scorului Barthel  

Există o ușoară ameliorare în grupul de pericondiționare, fără a se obține o semnificație 

statistică ( p=0,394)(Figura 7.3.1.). 

 

 

Figura 7.3.1. Evoluția în timp a scorului Barthel în funcție de factorul pericondiționare 
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7.4. Evoluția performanței cognitive – testul MoCA 

 

S-a obținut o ușoară influență a factorului pericondiționare asupra evoluției în timp a 

scorului MoCA în grupul de pericondiționare, fără a se obține o semnificație statistică 

(p=0,565) (Figura 7.4.1). 

 

Figura 7.4.1. Evoluția în timp a Testului MoCA în funcție de factorul pericondiționare. 

 

7.5. Evoluția depresiei post AVC – testul PHQ-9 

Se observă o inversare a nivelului PHQ la 6 luni, față de evoluția de până la 3 luni, 

însă diferența observată nu este semnificativă statistic pentru F=0,253, df=1, p=0,61 

(Figura 7.5.1).  

 

Figura 7.5.1. Evoluția în timp a Testului PHQ-9 în funcție de factorul pericondiționare 

 

7.6. Evaluarea complicațiilor cerebrale și locale 

Rata de mortalitate a fost de 4,5% ( 1 pacient) în grupul control și 1,1% ( 2 pacienți) 

în grupul cu pericondiționare. Recidiva AVC a fost de 5,6% cu un AVC recurent in grupul 
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cu pericondiționare, ce s-a produs în ziua a 14-a. Nu au existat hemoragii cerebrale.  

Pericondiționarea ischemicǎ a fost bine tolerată, fǎrǎ a se corela cu complicații locale 

(durere sau echimoze la locul umflării manșetei), complicații cerebrale ( edem cerebral, 

recurența AVC), sau complicații sistemice( escare, infecții de tract urinar, 

bronhopneumonie, deces). 

 

8. Influența factorilor de risc și a altor variabile asupra obiectivului primar 

(scăderea volumului AVC) în fiecare din cele două grupuri. 

 

8.1. Istoricul de HTA 

În grupul cu pericondiționare ischemicǎ s-a înregistrat o scădere a volumului la 

pacienții cu HTA vs cei fără HTA însă datorită numărului redus nu s-a atins pragul de 

semnificație statistică (U (2,19) =10, p=0,3). În grupul fără pericondiționare, la pacienții 

cu HTA s-a înregistrat o creștere a volumului AVC vs cei fără HTA (mean rank=12,5 

vs 6,1). Diferența a fost semnificativă statistic (U=6, p=0,009), relevând rolul negativ 

pe care aceasta morbiditate îl are în evoluția pacienților cu AVC cărora nu li s-a aplicat 

pericondiționarea ischemicǎ ( Figura 8.1.1.). 

 

Figura 8.1.1. Influența HTA asupra scăderii volumului de AVC  
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8.2. Influența vârstei asupra scăderii volumului AVC  

 

Din graficele de mai jos reținem o relație negativă liniară între diferența de volum și vârsta. 

Reducerea volumului AVC este mai redusă odată cu înaintarea în vârstă, ajungând să fie 

negativă la pacienții peste 75 ani (coeficientul de determinare r²=0.242). Modelul este 

statistic relevant prin aplicarea testului ANOVA cu o valoare a testului F=5.1, p=0.038. 

În cazul grupului cu pericondiționare, relația liniară nu este relevantă r²=0.04, modelul ales 

nefiind susținut statistic p=0.242 (Figura 8.2.1).  

 

Figura 8.2.1. Influența vârstei asupra scăderii volumului AVC în ambele loturi 

 

8.3 . Influența tensiunii arteriale sistolice asupra scăderii volumului AVC 

Pentru relația dintre variația TAs și a volumului AVC s-a aplicat analiza de regresie liniară. 

În grupul fără pericondiționare relația între cele două variabile este una medie r=0.4, însă 

coeficientul de determinare r²=0.16 este unul redus datorita numărului scăzut de valori.  

În grupul cu pericondiționare, coeficientul de determinare r²=0.048, modelul de regresie 

liniară nefiind susținut statistic p=0.471 (Figura 8.3.1). 
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Figura 8.3.1. Influența tensiunii arteriale sistolice asupra scăderii volumului 

AVC în ambele loturi 

 

9. Variația rezultatelor evaluării prin scale neurologice în funcție de 

pericondiționarea ischemicǎ și alți factori 

9.1. Evaluarea prin scorul Rankin 

În grupul cu pericondiționare, pacienții de sex masculin înregistrează o scădere  de 

2,5 ori a mediilor acestui scor, diferența fiind semnificativă statistic (p=0,042). 

În grupul fără pericondiționare evoluția nu a înregistrat variații semnificative în 

funcție de sexul pacienților ( p=0,102)(Figura 9.1.1). 

 

Figura 9.1.1. Evoluția scorului Rankin în funcție de sex, pericondiționare și timpul scurs de 

la AVC 
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9.2. Evaluarea prin testul MoCA 

Evoluția tulburării cognitive nu a fost influențată semnificativ de pericondiționarea 

ischemicǎ, indiferent de sex (Figura 9.2.1.). 

 

Figura 9.2.1. Evoluția  scorului la testul MoCA în funcție de sex, pericondiționare 

ischemicǎ și timpul scurs de la AVC. 

 

9.3. Evaluarea prin testul PHQ-9 

Se observă că se înregistrează o curbă în scăderea valorilor medii ale scorului PHQ 

(sindromul depresiv) la sexul feminin comparativ cu sexul masculin prin aplicarea 

pericondiționarii ischemice (Figura 9.3.1.). 

 

Figura 9.3.1. Evoluția scorului PHQ-9 în funcție de sex, pericondiționare și timpul 

scurs de la AVC. 
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Discuții 

O serie de cercetări clinice au demonstrat că pericondiționarea este bine tolerată și 

reprezintă o strategie favorabilă de protecție a creierului fată de ischemie.  Dintre acestea, 

numai câteva studii au fost randomizat controlate, ele demonstrând că pericondiționarea 

conferă neuroprotecție în ischemia cerebrală din AVC. 

Pericondiționarea este sigură, fezabilă, bine tolerată, cu costuri reduse, ușor de 

implementat și poate fi efectuată de către orice operator (pacient, îngrijitor, cadre medicale), 

în orice loc (acasă, ambulanță, spital). 

Pericondiționarea s-a dezvoltat ca strategie de neuroprotecție pentru AVC ischemice 

atât în scop de prevenție cât și în scop de tratament, implementarea acesteia crescând de la 

an la an în din ce în ce  mai multe centre din toata lumea. 

Din investigarea literaturii până în prezent, considerăm că acest studiu este primul care 

a evaluat efectele pericondiționării ischemice la pacienții cu AVC ischemic neeligibili pentru 

reperfuzie cerebrală și care a urmărit efectele pericondiționării prin evoluția volumului final 

al AVC pe CT și prin modificările scalelor funcționale neurologice. 

Am ales ca metodă de investigare CT cerebral deoarece este ieftin, accesibil, 

investigația durând puțin în comparație cu RMN cerebral. 

Până în momentul redactării acestei teze, s-au publicat, cu date complete,  patru studii, 

efectuate în prespital sau în spital, vizând pericondiționarea ischemicǎ în AVC ischemic, 

proiectate cu respectarea unor criterii corecte, randomizate controlat. 

Punctele forte ale studiului care face obiectul tezei sunt reprezentate de faptul că a fost 

un studiu dublu orb, randomizat controlat. Toți pacienții au avut diagnosticul de AVC 

ischemic confirmat clinic și prin CT cerebral, cu măsurarea volumului final al infarctului la 

6 luni ca obiectiv primar. Studiile anterioare au măsurat volumul final al AVC ischemic pe 

RMN (Hougaard, 2014); (England, 2017); (Che, 2019); (Pico, 2020). Toți pacienții noștri 

au primit toate cele 5 cicluri de umflare/dezumflare a manșetei tensiometrului. Am respectat 

recomandările STAIR (Jovin, 2016) și STIR (Warach, 2016), evaluând efectele 

pericondiționării pe termen lung (la 6 luni) atât imagistic (volumul final al infarctului 

cerebral) cât și din punct de vedere clinic (scorul NIHSS, scala mRS).  
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Concluzii și contribuții personale 

 

Terapiile de reperfuzie au îmbunătățit în mod semnificativ prognosticul la pacienții cu 

AVC acut,  dar reperfuzia chiar și completă este  uneori asociată cu sechele neurologice  

severe sau cu exitus.  

Rezultatele favorabile certe, obținute în terapia infarctului de miocard prin condiționare 

ischemicǎ la distanță, au sugerat  aplicarea acestei strategii și la pacienții  cu AVC ischemice.  

Studiile apărute privind efectele clinice ale pericondiționării ischemice sunt în număr 

relativ mic și eterogene, departe de a avea o abordare unitară , existând diferențe importante 

în privința numărului de subiecți, a criteriilor de includere a pacienților, a protocoalelor de 

investigare (aplicarea manșetei la membrul inferior/superior, momentul inițierii procedurii 

și durata de aplicare, numărul de manevre umflare-dezumflare și durata lor). Totodată, 

acestea diferă și prin obiectivele urmărite pentru estimarea efectelor condiționării ischemice 

la distanță. De aici și rezultatele neconcludente obținute de unii cercetători și rezultatele 

semnificativ favorabile observate de alții.  În ciuda eterogenității menționate, studiile clinice 

relevă fără excepție că procedeele de realizare a condiționării ischemice sunt bine tolerate, 

lipsite de efecte secundare adverse.  

Evident, înainte ca RIC să fie folosită ca mijloc terapeutic în AVC este obligatorie 

realizarea unor cercetări clinice pentru a  i se stabili potențialul în ameliorarea consecințelor 

AVC ischemic, teza înscriindu-se în acest demers . 

 

Principalele obiective ale acestui studiu au fost reprezentate de: 

1. Obiectivul primar: măsurarea volumului AVC ischemic la înrolarea în studiu 

și la 6 luni, ce a fost comparat între cele 2 loturi de pacienți; 

2. Obiectivele secundare: demonstrarea eficienței clinice a metodei prin 

înregistrarea diferenței intre scorurile de dizabilitate Rankin, Barthel, ADL, IADL la 

momentul admisiei, la 3 și la 6 luni.  

3. Tot ca obiective secundare s-au studiat și efectele asupra cogniției (testul 

MOCA) și asupra depresiei (testul PHQ-9). S-au înregistrat și complicațiile în evoluția 

clinică, evenimentele adverse raportate în timpul manevrei de pericondiționare. 
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Referitor la obiectivele propuse, putem concluziona următoarele: 

1. Studiul prezentat a fost prospectiv, dublu orb, randomizat controlat, s-a desfășurat 

în cadrul Spitalului Clinic de Urgențǎ București, secția de Neurologie, fiind o parte a 

unei lucrări de cercetare realizată împreună cu Spitalul Clinic Colentina. Ulterior, 

deoarece Spitalul Clinic Colentina a devenit spital suport COVID, s-au exclus pacienții 

înrolați din această unitate spitalicească.  

Într-o primă etapă a studiului s-a realizat selecția pacienților pe baza unor criterii 

prestabilite, pentru constituirea celor 2 loturi, lotul de comparație și lotul experimental. 

Precizez că din studiu au fost excluși pacienții care au beneficiat de trombolizǎ sau 

trombectomie, cei cu AVC hemoragic și pacienții cu accident ischemic tranzitor. Au 

existat și alte criterii de includere sau excludere, prezentate detaliat în lucrare. 

Datele epidemiologice generale ale pacienților  incluși în studiu din cele două loturi 

au fost prelucrate statistic, neînregistrându-se diferențe statistic semnificative la 

parametrii importanți, aspect esențial, eventualele discrepanțe nete între loturi putând 

conduce la unele erori de interpretare a rezultatelor. 

Pentru condiționarea ischemică la distanță am preferat aplicarea manșetei 

tensiometrului la membrul superior controlateral deficitului neurologic, considerând că 

această modalitate este mai comodă pentru bolnav, procedura fiind repetată, conform 

protocolului stabilit, timp de 5 zile de la admiterea în clinică. 

2. Obiectivul primar al studiului a fost  explorarea imagistică prin intermediul CT 

cerebral la momentul înrolării în studiu cât și la 6 luni de la momentul AVC ischemic. 

Compararea diferențelor de volum AVC între aceste momente relevă  o tendință de 

creștere mai accentuată a variației negative de volum în lotul cu pericondiționare, 

comparativ cu grupul fără pericondiționare (fără a se atinge semnificația statistică). 

Neîncadrarea în parametrii de semnificanță are ca explicație posibilă volumul mediu 

mai mare al AVC la admisie în grupul experimental.  

Cercetarea extensivă a lucrărilor publicate cu tematică legată de condiționarea 

ischemică la distanță în AVC a relevat că acest studiu este primul în care 

pericondiționarea ischemică a fost aplicată exclusiv la pacienții neeligibili pentru 

tratament de reperfuzie, simultan cu evaluarea volumului de infarct prin CT 

(Poalelungi, 2021). 
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3. Rezultatele obținute în cadrul obiectivului secundar, care a urmărit evidențierea 

efectelor favorabile ale pericondiționării ischemice prin îmbunătățirea deficitelor 

neurologic, psihologic și cognitiv, sunt: 

- Scorul NIHSS: pericondiționarea nu influențează evoluția acestui scor ; 

- Scala Rankin modificată: în grupul cu pericondiționare se observă o ușoară 

ameliorare, fără a se atinge pragul de semnificație statistică ; 

- Scorul Barthel:  subiecții din grupul cu pericondiționare prezintă o ușoară 

ameliorare, fără a se obține o semnificație statistică ; 

- Scala ADL: în evoluția în timp a acestui scor există  o ușoară ameliorare la 

pacienții cu pericondiționare, fără a se obține o semnificație statistică ; 

- Scala IADL: s-a obținut o ușoară ameliorare în grupul de pericondiționare, fără 

a se obține o semnificație statistică ; 

- Testul MoCA: S-a observat o ușoară influență a factorului pericondiționare 

asupra evoluției în timp a scorului MoCA în grupul cu pericondiționare, fără a se obține 

o semnificație statistică ; 

- Testul PHQ-9: Nu există nici o influență a pericondiționarii asupra evoluției 

în timp a scorului PHQ ; 

- Recidiva AVC ischemic a fost înregistrată într-un singur caz în grupul cu 

pericondiționare; 

- Edemul cerebral a apărut într-un singur caz în grupul fără pericondiționare; 

- Nu au existat hemoragii cerebrale; 

- Decesul s-a înregistrat la 1 subiect din lotul fără pericondiționare și la 2 subiecți 

din lotul cu pericondiționare. 

 

Mesaje finale: 

Sunt necesare studii viitoare randomizat controlate care să investigheze efectul 

pericondiționării ischemice în AVC ischemic pe loturi mari de pacienți, cu o optimizare 

a protocolului. De asemenea datele obținute pot încuraja cercetarea aplicării 
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pericondiționării ischemice și la alte subtipuri de boli cerebrovasculare, cum ar fi AVC 

hemoragic.  

Introducerea acestei proceduri în practica curentă va permite dezvoltarea unor 

intervenții eficiente din punct de vedere al sănătății publice și al politicilor de sănătate, 

pentru scăderea dizabilității post AVC. 

Dacă  studii pe loturi extinse de pacienți vor confirma datele de mai sus  privind 

efectele benefice ale pericondiționării ischemice din punct de vedere al evoluției 

pacienților, procedura ar putea fi implementată ca procedură de rutină relativ facilă, atât 

în prespital cât și în spital, în camerele de garda, în toate secțiile clinice, chiar și în 

unitățile de terapie intensivă neurologică. 

Efectuarea pericondiționării  în prespital, în ambulanță, ar putea duce la salvarea 

țesutului cerebral de la nivelul penumbrei, cu implicații ulterioare asupra terapiilor de 

reperfuzie cerebrală.  

Pericondiționarea ischemică reprezintă o metodă de tratament cu un efect 

neuroprotectiv, eficientă și ușor de administrat, promițătoare, ieftină, bine tolerată. 
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