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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

ASPECTE DE EVALUARE ÎN INSUFICIENŢA CARDIACĂ CONGESTI-
VĂ LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

Grosu Victoria

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Rezumat
În articol sunt prezentate datele unui studiu vast şi multidimensional ce a inclus estimarea
complexă a particularităţilor simptomatologiei clinice, ale indicatorilor homeostazei, ale
parametrilor hemodinamici esenţiali în evoluţia disfuncţiilor cronice ale miocardului la
copii şi adolescenţi. A fost constatat, că în insufi cienţa cardiacă cronică se produc modifi -
cări de ordin clinic traduse prin dispnee, fatigabilitate, palpitaţii cardiace, hepatomegalie,
splenomegalie, edeme periferice, precum şi ale indicilor hemodinamici obiectivizate în
cadrul examenului ecocardiografi c cu aprecierea reducerii funcţiei globale ale inimii,
dilatării compartimentelor cordului, care au un rol important în declanşarea proceselor
de remodelare patologică ale miocardului, toate aceste procese  în consecinţă pot infl u-
enţa semnifi cativ prognosticul vieţii bolnavilor. În acest sens este importantă stabilirea
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diagnosticului precoce şi iniţierea unui tratament patogenetic de suport al insufi cienţei
cardiace cronice cu remedii cu acţiune patogenetică gen inhibitori ale enzimei de con-
versie, inhibitori de aldosteronă în funcţie de indicaţiile clinice şi de clasa funcţională de
insufi cienţă cardiacă cu scop de prevenire a remodelării miocardului şi de ameliorare a
rezervelor organismului în creştere.
Cuvinte cheie: disfuncţii cronice ale miocardului, miocardite, hipertensiune arterială,
parametri hemodinamici, insufi cienţă cardiacă.
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Introducere
Actualmente, în baza constatărilor OMS cu privire la răspândirea şi implicaţiile

sociale ale bolilor cronice necontagioase, a fost determinat că acestea constituie cauza
esenţială de decese şi morbiditate a populaţiei pe glob.

Începând cu datele analizei structurii mortalităţii pe cauze în Europa, din 2001 pe
primul loc râmîn a fi  bolile cardiovasculare, urmate de tumori maligne şi traumatisme.
În eforturile de a face faţă problemelor cu impact social şi economic care sunt susţinute
de bolile cardiovasculare, diferite instituţii şi organisme de management social oferă
informaţii şi încurajează cercetările cu privire la elaborarea a noi programe şi mijloace
de asistenţă pluridisciplinară ce se referă la conduita corectă a acestora.

 În Republica Moldova au fost elaborate programe cu privire la politica şi strategia
de combatere a maladiilor cronice necontagioase (2003) [10]. Însă, rămân neelucidate
etapele de măsuri concrete în conduita şi prevenţia maladiilor cardiovasculare la copii,
adolescenţi şi adulţii tineri, care merită să fi e incluse în reţelele de programe naţionale
de prevenţie şi control al maladiilor cardiovasculare. În vederea ameliorării calităţii
serviciilor de cardiologie şi cardiochirurgie pediatrică în tară este necesar de a întocmi
un program de evidenţă de durată al bolnavilor cu sindrom de insufi cienţă cardiacă
congestivă, care reprezintă etapa fi nală ale oricărei maladii cardiovasculare.

Termenul de insufi cienţă cardiacă a fost folosit prima oară de Vacquez (1913).
Defi niţia clasică a insufi cienţei cardiace după E. Braunwald (1992) - reprezintă sin-

dromul clinic determinat de incapacitatea inimii de a asigura debitul circulator necesar
acoperirii necesităţilor metabolice ale organismului sau „asigură acest debit cu preţul
unor presiuni diastolice excesive”.

Societatea Europeană de Cardiologie (2005) propune o defi niţie simplă, uşor de
aplicat în practică şi care include de fapt criteriile de diagnostic. Astfel, insufi cienţa
cardiacă (IC) este un sindrom clinic defi nit prin criterii obligatorii: 1- existenţa simp-
tomelor de IC în repaus sau la efort; 2- prezenţa disfuncţiei ventriculului stâng (VS) în
repaus care trebuie documentată prin metode obiective: ecocardiografi e, cardiomegalie
pe radiologia toracică, ventriculografi e izotopică. Un al treilea criteriu neobligator şi
care poate fi  utilizat doar când diagnosticul rămâne nesigur sau când criteriul este inac-
cesibil, este răspunsul favorabil al simptomelor la tratamentul insufi cienţei cardiace
[3]. Evoluţia viziunilor contemporane asupra patogeniei insufi cienţei cardiace croni-
ce a determinat că modelul neurohormonal, acceptat actualmente, serveşte drept reper
ştiinţifi c pentru elaborarea şi aplicarea agenţilor terapeutici, capabili să infl uenţeze ac-
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tivitatea sistemelor neurohormonale care au rolul principal în dezvoltarea patologiei.
Utilizarea în tratamentul patogenetic al insufi cienţei cardiace cronice a remediilor gen
inhibitori ale enzimei de conversie a angiotensinei II, beta-adrenoblocantelor şi inhi-
bitorilor aldosteronei are o însemnătate clinică primordială în cardiologia pediatrică în
vederea ameliorării evenimentelor clinice şi a calităţii vieţii.

Insufi cienţa cardiacă congestivă este o complicaţie frecventă la 1/5 din persoanele
sau copiii cu boli cardiace congenitale, instalându-se rapid şi progresiv după naştere.
Majoritatea cardiopatiilor congenitale evoluează spre insufi cienţă cardiacă, în special:
coarctaţia de aortă (Ao), atrezia de aortă, transpoziţia vaselor magistrale, trunchi arteri-
al, ventricul stâng hipoplazic, regurgitaţie aortică, mitrală sau tricuspidiană, canal atri-
oventricular, defect septal ventricular, canal arterial permeabil. Insufi cienţa cardiacă
poate fi  favorizată de aritmii, pneumonii, anemie, endocardite, miocardite şi cardiomi-
opatii. Cardiomiopatia infl amatorie şi hipertensiunea arterială de cele mai frecvente ori
sunt cauze importante în declanşarea insufi cienţei cardiace cronice şi au un impact ne-
gativ asupra morbidităţii şi mortalităţii la copii şi adolescenţi. Polimorfi smul evenimen-
telor clinice ale disfuncţiilor cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi cauzează
difi cultăţi în diagnosticul precoce ale sindromului de insufi cienţă cardiacă congestivă şi
în administrarea unui tratament individual adecvat şi a unor măsuri de reabilitare.

Actualmente valoarea programelor de supraveghere a pacienţilor cardiaci în re-
ducerea incidenţei bolilor cardiovasculare, care rămân principala cauză de deces, în
majoritatea ţărilor, inclusiv Uniunea Europeană şi, mai ales în ţările Europei de Est se
prezintă la un nivel avansat.

Regretabil este faptul existenţei unui hiatus între măsurile recomandate şi cele care
se realizează efectiv în domeniul prevenţiei primare şi secundare ale afecţiunilor car-
diovasculare. În epoca actuală, în care este foarte important costul oricărei intervenţii
în sănătate, implementarea măsurilor de dispensarizare reprezintă o oportunitate tera-
peutică ce poate fi  aplicată pe scară largă datorită raportului extrem de favorabil cost-
efi cienţă.

Materiale şi metode
A fost cercetată valoarea diagnostică a unor indici clinico-paraclinici la bolnavii

cu insufi cienţă cardiacă congestivă care au dezvoltat disfuncţii cronice ale miocardului
secundare miocarditelor şi hipertensiunii arteriale.

Totalul pacienţilor incluşi în studiu a fost în număr de 198 copii (89 fetiţe
şi 109 băieţi), dintre care au fost selectaţi 113 bolnavi (44 fetiţe şi 69 băieţi) cu
miocardite şi hipertensiune arterială complicate cu sindrom de insufi cienţă cardiacă
congestivă, care în baza datelor investigaţionale prezentau semne de disfuncţii cronice
ale miocardului.

În studiul dat o importanţă majoră s-a atribuit recunoaşterii obiective a stării gener-
ale iniţiale a bolnavilor cu disfuncţii cronice ale miocardului secundare miocarditelor
şi hipertensiunii arteriale. În continuare se prezintă caracteristica generală iniţială a bol-
navilor prin divizarea lor după starea generală la internare. Este necesar de constatat, că
starea generală a bolnavilor a fost califi cată conform simptomatologiei clinice, la baza
cărei se afl ă clasamentul NYHA (New York Heart Association – Asociaţia cardiologică
din New York), scopul divizării constă în identifi carea formei clinice al ICC şi a unei
strategii corecte de diagnostic şi tratament. Aşadar, pentru a distinge formele clinice ale
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sindromului de ICC la copii şi adolescenţi în cercetarea dată ne-am axat pe clasamentul
NYHA al insufi cienţei cardiace, care include patru clase funcţionale de ICC, esenţa
cărora se declină în felul următor:

În clasa funcţională NYHA I se încadrează pacienţii care nu au o limitare funcţio-
nală şi aşa simptome ca dispnee, palpitaţii cardiace, fatigabilitate pot apărea la eforturi
fi zice exagerate;

În clasa funcţională NYHA II – se includ pacienţii, la care simptomele enumerate
mai sus pot apărea la eforturi fi zice moderate cu documentarea semnelor de disfuncţie
a miocardului VS în cadrul explorărilor instrumentale;

În clasa funcţională NYHA III – se încadrează bolnavii, care prezintă semne clinice
de dispnee, fatigabilitate, palpitaţii cardiace la efort fi zic minim cu înregistrarea semne-
lor sugestive pentru disfuncţia miocardului VS în cadrul examenului ecocardiografi c;

În clasa funcţională NYHA IV – se includ pacienţii, care prezintă semne clinice de
dispnee, fatigabilitate, palpitaţii cardiace în repaus, cu limitare funcţională severă şi
simptome obiective de disfuncţie cronică a miocardului VS, documentată prin explo-
rări instrumentale.

Este necesar de menţionat, că acest clasament reprezintă difi cultăţi în abordarea
şi stabilirea diagnosticului de ICC la copiii nou născuţi, sugari şi cei de vârstă fragedă
(0 - 3 ani). Reieşind din aceste considerente, în studiul dat vârsta bolnavilor cu mio-
cardite depăşeşte 3 ani, iar a bolnavilor cu HTA depăşeşte 12 ani. Categoria de vârstă
a facilitat aprecierea adecvată a formei clinice a ICC şi alegerea unei strategii corecte
de diagnostic şi tratament.

În aşa fel, bolnavii încadraţi în acest studiu retrospectiv au fost divizaţi în grupe şi
în loturi după starea clinică şi forma de expresie clinică a insufi cienţei cardiace (IC).

În grupa a doua de pacienţi investigaţi din materialul de observaţie clinică, care
a inclus 85 copii condiţionat sănătoşi din şirul stabilit în calitate de lot martor, este
necesar de specifi cat, că în baza indicilor paraclinici ale acestor pacienţi se va analiza
situaţia şi evoluţia celorlalţi copii şi adolescenţi bolnavi (vezi tabelul 1 şi fi g. 1. şi 2.).

Tabelul 1. Numărul şi ponderea pacienţilor repartizaţi în fi ecare grupă şi lot în
dependenţă de forma clinică.

Forma /
Grupa
Clinică

Loturile
Sindromul
pacienţilor

Numărul pacienţilor

absolut,
persoane

Ponderea în materialul
de observaţie, %

Nemijlocit total

1 2 3 4 5 6

I grupă de pacienţi investigaţi –
cu sindrom de insufi cienţă cardiacă cronică
I formă clinică – cu diagnosticul de miocardită
acută complicată cu sindrom de insufi cienţă
cardiacă cronică

61 54 30,8

I insufi cienţă cardiacă
(IC) în miocardite ce au
administrat Captopril şi
Spironolacton

35 31 -
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Tabelul 1. (Continuare)

1 2 3 4 5 6

II insufi cienţă cardiacă în
miocardite ce au admin-
istrat Enalapril

26 23 -

II formă clinică – cu diagnosticul de hipertensi-
une arterială complicată cu insufi cienţă cardiacă
cronică

52 46 26,3

III insufi cienţă cardiacă în
HTA ce au administrat
Captopril şi Spironol-
acton

26 23 -

IV insufi cienţă cardiacă în
HTA ce au administrat
Enalapril

26 23 -

Total 4 – 113 100 57,1

II grupă de pacienţi investigaţi – condiţionat
sănătoşi

V fără semne de IC – lotul
martor

85 42,9

Total 1 85 100 42,9

TOTAL 5 – 198 – 100

Fig. 1. Ponderea fi ecărei grupe clinice din totalul materialului nemijlocit  de
observaţie clinică.

Aşadar, analizând tabelul 1 şi fi gura 1 observăm, că cele două grupe clinice de
pacienţi, bazate pe cele două forme clinice ale materialului de observaţie nemijlocit, se
caracterizează în felul următor:

I grupă clinică este1 formată din 61 copii bolnavi cu diagnosticul de miocardită
acută complicată cu insufi cienţă cardiacă cronică, ce deţin o pondere de 54,0% din
totalul pacienţilor bolnavi;
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II grupă clinică2 include 52 copii bolnavi şi se referă la cea de-a doua formă
clinică – cu diagnosticul de hipertensiune arterială complicată cu insufi cienţă cardiacă
cronică, ponderea cărora este de 46,0% din totalul pacienţilor (n=113).

Fig. 2. Ponderea fi ecărui lot în totalul materialului de observaţie clinică.

În continuare, analizând informaţia expusă în tabelul 1 şi urmărind datele din fi gura
2, putem observa, că fi ecare formă clinică a fost divizată după sindromul clinic şi ad-
ministrarea lui în loturi, şi în urma divizării respective s-au format 4 loturi astfel, încât
fi ecare formă clinică a inclus câte 2 loturi, din care:

I formă clinică: lotul I a inclus un număr de 35 bolnavi şi deţine o pondere de 31,0%
din totalul pacienţilor bolnavi cu diagnosticul clinic de insufi cienţă cardiacă cronică
(ICC) secundară miocarditelor acute, ce au administrat tratament patogenetic cu inhibi-
torul enzimei de conversie - Captopril şi inhibitorul de aldosteron – Spironolacton, cu
vârsta medie de 5,9±0,91 ani;

lotul II – lotul de studiu, care a fost format din 26 bolnavi (23,0%) cu diagnosticul
clinic de insufi cienţă cardiacă secundară miocarditelor acute, ce au administrat trata-
ment cu inhibitorul enzimei de conversie Enalapril, cu vârsta medie de 7,76±1,07 ani;

II formă clinică: lotul III de studiu include bolnavii cu ICC secundară hipertensiunii
arteriale, ce au administrat tratament cu Captopril şi Spironolacton şi a fost format din
26 bolnavi (23,0%) cu vârsta medie de 14,48±0,37 ani; lotul IV – lotul de studiu format
din 26 bolnavi (23,0%) cu ICC secundară hipertensiunii arteriale, ce au administrat
Enalapril, cu vârsta medie de 14,59±0,42 ani. Convenţionalul este primit în calitate de
lotul V – lot martor format din 85 copii sănătoşi fără semne de ICC cu vârsta medie de
8,5±0,6 ani.

Statutul investigaţional în baza cărui a fost stabilit diagosticul s-a bazat pe
următoarele examinări instrumentale:

ECG standard – reprezentare în formă grafi că a ECG în 12 derivaţii;1)
Monitorizare ECG după metoda Holter – examenul de monitorizare2)
electrocardiografi că timp de 24 ore după metoda Holter;
EchoCG Doppler – examenul ultrasonor al inimii – echocardiografi c;3)
RxCor – radiografi a cardiopulmonară.4)
Monitorizarea ambulatorie automată a TA.5)
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În examenul general al pacienţilor s-au efectuat următoarele investigaţii instrumen-
tale adiţionale: ultrasonografi a organelor interne şi ale organelor sistemului urinar, uro-
grafi a i/venoasă după indicaţii clinice, retinoscopia. În studiu a fost cercetată valoarea
diagnostică a diferitor biomarkeri de afectare a miocardului la bolnavii cu disfuncţii
cronice ale miocardului incluşi iniţial în cercetare, la care s-a realizat analiza parame-
trilor hemodinamicii centrale şi a indicatorilor clinico- paraclinici.

Rezultate
În continuare se prezintă caracteristica generală iniţială a bolnavilor din cele 4 lo-

turi conform simptomatologiei clinice califi cate după NYHA. Repartiţia pacienţilor cu
disfuncţii cronice ale miocardului, dezvoltate pe fonul insufi cienţei cardiace cronice
secundare miocarditelor şi HTA după NYHA este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2. Repartiţia bolnavilor cu disfuncţii cronice ale miocardului secundare
miocarditelor şi HTA după clasa funcţională de insufi cienţă cardiacă NYHA.

Lotul de
studiu /

frecvenţă

Pacienţii
total

investigaţi

Inclusiv după NYHA
NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV

abs. % abs. % abs. % abs. %

I 35 4 11,4 31 88,6 0 0 0 0

II 26 1 3,8 25 96,2 0 0 0 0

III 26 3 11,5 22 84,6 1 3,8 0 0

IV 26 5 19,2 21 80,8 0 0 0 0

Total 113 13 11,5 99 87,7 1 3,8 0 0

 Analizând datele din tabelul 2 constatăm, că iniţial starea generală a pacienţilor pe
loturi conform clasei funcţionale de IC este manifestată în felul următor: la pacienţii
investigaţi cu miocardite în:

 * lotul I de studiu – s-a apreciat clasa funcţională NYHA I în 11,4% cazuri, iar în
88,6% cazuri – clasa funcţională NYHA II şi nu au fost depistate cazuri cu ICC încad-
rate în clasa funcţională III şi IV NYHA;

 * lotul II de cercetare – în 3,8% cazuri s-a determinat clasa funcţională NYHA I,
în 96,2% cazuri – NYHA II, iar în clasele funcţionale avansate de insufi cienţă cardiacă
nu au fost depistate cazuri clinice.

 Repartiţia clasei funcţionale de ICC la pacienţii examinaţi cu HTA a fost
următoarea:

* lotul III de studiu – clasa funcţională NYHA I a fost depistată în 11,5% cazuri,
clasa funcţională NYHA II – în 84,6% cazuri, clasa funcţională NYHA III – în 3,8%
cazuri, iar în clasa funcţională IV NYHA nu s-a înregistrat nici un caz clinic;

* lotul IV de cercetare – în 19,2% cazuri s-a apreciat clasa funcţională NYHA I, în
80,8% cazuri - clasa funcţională NYHA II, iar cazuri clinice de insufi cienţă cardiacă
severă nu s-au determinat.

Evaluarea datelor menţionate mai sus permite a conchide faptul, că din tota-
lul pacienţilor celor 4 loturi ale materialului nemijlocit de observaţie clinică, clasa
funcţională de ICC NYHA II în medie deţine cea mai mare pondere, nivelul cărei con-
stituie 87,7%, iar în funcţie de nozologie clasa funcţională NYHA II predomină în lotul
II a bolnavilor cu miocardite în 96,2% cazuri.
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După efectuarea caracteristicii indicilor clinico-statutari a pacienţilor cu insufi cienţă
cardiacă cronică un loc de seamă îl deţine divizarea bolnavilor după starea lor clinică.
Conform datelor prezentate la momentul internării a bolnavilor în staţionar din
eşantionul general, care a încadrat acele două grupe de pacienţi cu ICC secundară
miocarditelor şi hipertensiunii arteriale, ce constituie un număr de 113 bolnavi, starea
clinică a pacienţilor a fost divizată în trei tipuri: (1) stare clinică generală gravă; (2)
stare clinică foarte gravă; (3) stare clinică grav-medie.

În continuare, se propune repartizarea acestor bolnavi în funcţie de starea clinică,
unde va fi  expusă informaţia, privind numărul absolut şi ponderea pacienţilor pentru
fi ecare stare clinică la momentul internării (tabelul 3).

Tabelul 3. Caracteristica stării clinice generale a bolnavilor la momentul internării în
staţionar.

Starea clinic
Bolnavii internaţi

numărul absolut, pacienţi ponderea, %

General gravă 62 54,9

Foarte gravă 18 15,9

Grav-medie 33 29,2

Total 113 100

Analizând informaţia din estimările tabelare şi grafi ce anterioare putem constata, că
conform datelor prezentate la momentul internării bolnavilor în staţionar din eşantionul
general de 113 pacienţi s-a determinat:

stare generală gravă – la 62 bolnavi ce constituie 54,9% cazuri;
stare foarte gravă – la 18 pacienţi – în 15,9% cazuri;
stare grav-medie – la 33 pacienţi sau în 29,2% cazuri din totalul pacienţilor

internaţi.
După cum observăm, stare gravă şi foarte gravă în eşantionul general de studiu s-a

înregistrat în 70,8% (54,9%+ 15,9%) cazuri.
Conform analizei antecedentelor personale patologice ale celor 113 copii am con-

statat, că în grupul general al bolnavilor cu ICC secundară miocarditelor se urmăresc şi
alte patologii (vezi tabelul 4).

Aşadar, în anamneză la cei 61 pacienţi cu forma I clinică s-au determinat următoarele
patologii, care au fost observate în urma primei investigaţii: viroze (4 şi mai multe ori
pe an) – la 42 pacienţi (68,9%) cazuri; amigdalite cronice – la 13 copii (21,3%) cazuri;
carie cronică dentară – la 6 copii (10%) cazuri; bronhopneumonie – la 24 copii (39%)
cazuri; statut biologic compromis – la 16 copii (26,2%) cazuri.

La bolnavii cu miocardite au fost constatate şi bolile asociate ale aparatului digestiv
ca pancreatita reactivă, gastroduodenita şi maladiile sistemului reno-urinar – infecţii de
tract urinar. Debutul manifestărilor clinice ale sindromului de ICC până la adresarea
bolnavilor în clinică în cazul miocarditelor s-a încadrat în intervalul 21 zile – 1,5 luni.

Modalitatea depistării hipertensiunii arteriale la bolnavii din forma II clinică a fost
următoarea: (1) determinarea valorilor sporite ale tensiunii arteriale înregistrate în tim-
pul controlului profi lactic; (2) aprecierii supravalorilor tensionale în urma adresării la
medic cu alte patologii; (3) constatarea hipertensiunii arteriale la bolnavii din grupul
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II de studiu în urma internării prin intermediul serviciului de urgenţă cu prezentarea
acuzelor de tip bufeuri de căldură, stări de vertijii, cefalee, lipotimie, cardialgii, senzaţii
de sufocare şi dispnee cu constatarea valorilor majorate ale tensiunii arteriale.

Tabelul 4. Repartizarea patologiilor asociate în grupul bolnavilor cu insufi cienţă
cardiacă cronică secundară miocarditelor.

Grupa
clinică

Lo-
turile

Numărul
pacienţilor

în loturi

Patologii ale pacienţilor

forma patologică
Inclusive

numărul
pacienţilor

ponderea,
%

I – cu
miocardite

I 35

II 26

Total 2 61

 din care:

în anamneză au fost
prezente viroze

42 68,9

amigdalite cronice 13 21,3

carie cronică dentară 6 9,8

bronhopneumonie 24 39,3

statut biologic compromis 16 26,2

În general, estimând modalităţile sus numite de depistare a hipertensiunii arteriale
la bolnavii din grupul II de studiu repartiţia a fost următoarea:

în cadrul primei metode de depistare s-au urmărit 5 copii ( 9,61% =
5/52*100);

în cadrul celei dea doua metode s-au urmărit 13 copii (25% = 13/52*100);
în cadrul metodei a treia de depistare s-au urmărit 9 copii (17,3% =

9/52*100).
Analizând simptomatologia clinică în grupul I de studiu a bolnavilor cu ICC

secundară miocarditelor, am urmărit predominarea următoarelor simptome: bolnavii cu
miocardite au prezentat dispnee, fatigabilitate, palpitaţii cardiace (tahicardie sinusală),
bradicardie, cardialgii, hepatomegalie, splenomegalie, edeme periferice, atenuarea
zgomotelor cordului, apariţia sufl urilor sistolice precordiale.

Particularităţile simptomatologiei clinice a bolnavilor cu ICC secundară hiperten-
siunii arteriale au fost în mare parte identice, dar cu anumite specifi cităţi: a persistat
dispneea, fatigabilitatea, palpitaţiile cardiace, cardialgiile, hepatomegalia, dar au pre-
dominat cefaleea, stările de lipotimie, vertijele, bufeurile de căldură.

În scopul diferenţierii particularităţilor clinice a bolnavilor cu disfuncţii cronice
ale miocardului vom efectua compararea indicilor clinici între cele două grupuri (mio-
cardite şi HTA) pentru a constata diferenţele statistic concludente. În continuare vom
elucida prezentările comparative ale indicilor clinici în ambele grupuri în tabelul 5.

După cum observăm informaţia expusă în tabelul 5, cele mai frecvent întâlnite
simptome la bolnavii cu miocardite sunt: atenuarea zgomotelor cordului – înregistrate
la 59 bolnavi sau în 96,7% cazuri (p<0,001), dispnee – la 58 bolnavi (95,1% cazuri),
cu diferenţe semnifi cative (p<0,001) faţă de grupul II a bolnavilor cu HTA, tahicardie
– determinată la 42 bolnavi (68,9% cazuri), cu semnifi caţie statistică (p<0,01)
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faţă de grupul II, cardialgii – la 34 bolnavi (55,7% cazuri), fatigabilitate – la 53 bolnavi
(86,9% cazuri) din 61 persoane ale grupului, precum şi hepatomegalie în 26,2%
cazuri (p<0,05).

Tabelul 5. Caracteristica comparativă a indicilor clinici la bolnavii cu disfuncţii
cronice ale miocardului.

Denumirea patologiilor

Grupurile clinice

I – cu miocardite n-61 II – cu HTA n-52

Pnumărul
de cazuri

ponderea,
% / cazuri

numărul
de

cazuri

ponde-
rea,

% / ca-
zuri

Dispnee 58 95,1 22 42,3 <0,001

Fatigabilitate 53 86,9 41 78,8 >0,05

Tahicardie 42 68,9 46 88,5 <0,01

Bradicardie 8 13,1 2 3,8 >0,05

Cardialgii 34 55,7 28 53,8 >0,05

Hepatomegalie 16 26,2 6 11,5 <0,05

Splenomegalie 6 9,8 3 5,8 >0,05

Edeme periferice 32 52,5 14 26,9 <0,01

Atenuarea zgomotelor cordului 59 96,7 0 0,0 <0,001

Cefalee 0 0,0 45 86,5 <0,001

Lipotimii 0 0,0 8 15,4 <0,001

Vertijii 0 0,0 21 40,4 <0,001

Bufeuri de căldură 0 0,0 34 65,4 <0,001

 În simptomatologia clinică la bolnavii cu hipertensiune arterială au predominat
următoarele semne: tahicardie (palpitaţii cardiace) – la 46 bolnavi (88,46% cazuri),
(p<0,01), cefalee – la 45 bolnavi (86,5% cazuri) (p<0,001), fatigabilitate – la 41 bolnavi
(78,8% cazuri) din 52 persoane ale grupului. Analiza comparativă a simptomatologiei
clinice între grupuri a permis de a aprecia diferenţe semnifi cative după astfel de simp-
tome ca: 1) cefalee, 2) lipotimii,  3) vertijii, 4) bufeuri de căldură, 5) atenuarea zgo-
motelor cordului, unde indicii tabelari 10,11,12,13 nu sunt caracteristici pacienţilor
cu miocardite, care au dezvoltat disfuncţii cronice ale miocardului, iar cel de-al 9-lea
indice nu este caracteristic pacienţilor cu HTA.

Aprecierea disfuncţiei diastolice ale miocardului a devenit posibilă datorită
implementării în practica clinică a metodei de Doppler ecocardiografi e. Rezultatele
estimărilor getului sangvin transmitral după datele de dopplerografi e permit a aprecia
faza de umplere rapidă (unda primară diastolică E) şi de umplere atrială (unda end-
diastolică A). Sporirea rigidităţii diastolice a ventriculului stâng la etapele de debut
ale ICC secundare hipertensiunii arteriale este cauzată de diferiţi factori printre care se
numără şi hipertrofi a miocardulului ventriculului stâng. Peretele îngroşat al ventricu-
lului stâng primeşte o rigiditate sporită, ceea ce se însoţeşte cu scăderea capacităţii de
relaxare a lui. Dereglările funcţiei diastolice ale miocardului actualmente se defi nesc ca
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modifi cări precoce de afectare ale sistemului cardiovascular.
Disfuncţia diastolică frecvent se determină deja la debutul hipertensiunii arteriale.

Parametrii funcţiei diastolice se modifi că în funcţie de forma hipertensiunii.
Din totalul bolnavilor cu HTA 38 bolnavi (73%) au avut o evoluţie a HTA labilă,

iar 14 bolnavi (26,9%) evoluţie stabilă a HTA. În cadrul examenului individual ecocar-
diografi c în studiul dat disfuncţia diastolică de tip hipertrofi e a fost determinată la 13,4%
(7 bolnavi) din pacienţii cu HTA stabilă şi la 8 bolnavi (21%) din pacienţii cu HTA
labilă. În procesul studiului dat s-a exercitat determinarea şi analiza comparativă a in-
dicilor clinico-statutari şi instrumentali a pacienţilor cu insufi cienţă cardiacă cronică. În
continuare se prezintă parametrii clinici şi hemodinamici, obţinuţi în urma investigării
pacienţilor din grupul I şi II cu caracteristica lor clinico-statutară şi instrumentală
(vezi tabelul 6).

Analizând informaţia expusă în tabelul 6 putem menţiona, că caracteristica clinico-
statutară şi instrumentală a pacienţilor cu insufi cienţă cardiacă cronică nu a notat
diferenţe semnifi cative ale indicelui masei corporale (IMC) în ambele grupe. Estimarea
valorilor tensionale atât pentru tensiunea arterială sistolică (TAs), cât şi pentru ten-
siunea arterială diastolică (TAd) a notat diferenţe concludente între grupuri cu valori
semnifi cativ sporite în grupul bolnavilor cu hipertensiune arterială, comparativ cu valo-
rile tensionale atât ale bolnavilor cu miocardite (p

I,II
< 0,001), cât şi cu cele ale lotului

martor (TAs, p<0,05;TAd, p<0,01).

Tabelul 6. Caracteristica clinico-statutară şi instrumentală a pacienţilor cu insufi cienţă
cardiacă cronică.

Indicele I grup MA II grup HTA P Lot martor

IMC, kg/m² 22,6±0,4 24,9±0,2* p
I,II

< 0,001 23,4±0,6
TAs, mmHg 94,4±2,2*** 158,3±2,3*** pI,II < 0,001 103,6±0,3
TAd, mmHg 55,3±1,9 97,02±1,02*** p

I,II
< 0,001 54,6 ±2,4

FCC, b/ min 109,4±5,0*** 104,2±3,0*** pI,II > 0,05 84,5 ± 3,4
Rx cor – ICT 55,4±0,5*** 54,2±0,3*** p

I,II
<0,05 46,4 ±0,2

IMMVS, g/m² 55,3±4,5** 82,4±1,3*** p
I,II

< 0,001 39,5±1,3
MMVS, g 97,5±8,0 174,8±7,5*** p

I,II
< 0,001 82,6 ± 4,2

Notă: Diferenţele statistic semnifi cative în raport cu indicatorii lotului martor – *p <
0,05, ** p < 0,01, ***p<0,001.

Frecvenţa contracţiilor cardiace (FCC) medie nu a avut diferenţe semnifi cative în-
tre grupele analizate, ambele având semnifi caţie comparativ cu lotul martor (p < 0,05).
Indicele cardiotoracic (ICT) în cadrul examenului radiologic cardiopulmonar a fost
majorat semnifi cativ la bolnavii cu miocardite comparativ cu cei cu HTA (p < 0,05),
având semnifi caţie şi cu lotul martor (p < 0,05).

Din informaţia precedentă a fost accentuat faptul, că unul din criteriile de bază de
apreciere a hipertrofi ei miocardului VS este evaluarea majorării masei miocardului VS.
Este de menţionat, că masa miocardului se afl ă în legătură directă cu indicele masei
corporale şi lungimea corpului.

Fiziologia şi Sanocreatologia



65

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

În studiul dat indicele masei miocardului ventriculului stâng (IMMVS) s-a dovedit
a fi  semnifi cativ mai mare în grupul II a bolnavilor cu hipertensiune arterială compara-
tiv cu grupul I (p

I,II
< 0,001). Masa miocardului VS (MMVS) a notat valori veridic spo-

rite la bolnavii din grupul II cu HTA comparativ cu valorile medii apreciate la bonavii
cu miocardite din grupul I (p

I,II
< 0,001) şi faţă de valorile lotului martor (p < 0,01).

După cum a fost redat în materialul anterior la momentul includerii bolnavilor în
studiu repartiţia clasei funcţionale de IC la bolnavii cu disfuncţii cronice ale miocardu-
lui în lotul I s-a observat clasa NYHA I în 11,4 % cazuri, NYHA II în 88,6% cazuri;
în lotul II a fost înregistrată clasa funcţională NYHA I în 3,8% cazuri, iar NYHA II în
96,2% cazuri; în lotul III – NYHA I – a fost determinată în 11,5% cazuri, NYHA II
în 84,6% cazuri, NYHA III – în 3,8% cazuri; în lotul IV – NYHA I în 19,2% cazuri,
NYHA II – în 80,8% cazuri.

Caracteristica generală a clasei funcţionale de insufi cienţă cardiacă conform cla-
samentului NYHA la bolnavii incluşi în studiu în dinamică peste 6 luni este prezentată
în tabelul 7. Evoluţia simptomatologiei clinice în loturile investigate a fost tradusă prin
semnele clinice ale insufi cienţei cardiace cronice clasifi cate după NYHA astfel, încât
la interval de 6 luni de observaţie clinică comparativ cu iniţialul se observă o dinamică
pozitivă la bolnavii ce au format lotul I de studiu cu lipsa semnelor de IC în 97,1%
cazuri şi doar în 2,9% cazuri (1 pacient) s-a înregistrat clasa funcţională NYHA I. În
lotul II de studiu au intervenit ameliorări semnifi cative astfel, încât lipsa semnelor de
ICC s-a observat în 69,2% cazuri (18 bolnavi), s-a redus numărul cazurilor cu NYHA
II până la 26,9% (7 bolnavi).

Distribuirea în dinamică a pacienţilor conform simptomatologiei clinice după
NYHA în lotul III de studiu a fost următoarea: clasa funcţională NYHA II s-a apreciat
în 42,3% cazuri, iar clasa funcţională NYHA I în 19,2% cazuri, pe când în 38,5% cazuri
clinice a fost apreciată lipsa simptomatologiei clinice de ICC.

Tabelul 7. Caracteristica generală a clasei funcţionale de insufi cienţă cardiacă NYHA
la bolnavii încluşi în studiu în dinamica observaţională peste 6 luni.

Lotul de studiu/frecvenţă NYHA I
Abs/%

N YHA II
Abs/%

Lipsa IC
Abs/%

I
1

2,9
0
0

34
97,1

p<0,05

II
1

3,8
7

26,9
18

69,2

p<0,05

III
5

19,2
11

42,3
10

38,5

p<0,05

IV
9

34,6
11

42,3
6

23,1

p<0,05

χ²=44,16, p<0,001

Fiziologia şi Sanocreatologia



66

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Repartiţia acestui indice în lotul IV de studiu a fost următoarea: clasa NYHA I a
fost apreciată în 34,6% cazuri, NYHA II – în 42,3% cazuri, lipsa simptomatologiei
clinice de ICC în 23,1% cazuri.

Pacienţii trataţi cu terapie combinată cu remediile Captopril şi Spironolacton au
manifestat o importantă ameliorare atât de ordin clinic cu reducerea semnelor clinice
funcţionale de insufi cienţă cardiacă, cât şi o reducere semnifi cativă a valorilor tensio-
nale rezultând cu o diferenţă autentică între grupuri. La 6 luni de durată observaţională
pacienţii trataţi cu Enalapril şi-au îmbunătăţit evident prestaţia dar au cedat semnifi ca-
tiv lotului III cu o diferenţă veridică după indicii de performanţă a inimii ca valoarea
masei miocardului VS (g) şi indicele masei miocardului VS (IMMVS).

 În disfuncţiile cronice ale miocardului se produc modifi cări ale indicilor hemodi-
namici, precum şi ale propagării impulsului electric prin sistemul conductor al inimii
care sunt imprevizibile şi pot avea acţiune nefastă asupra apariţiei disritmiilor cardiace,
dilatării compartimentelor cordului cu risc vital şi, în consecinţă, pot infl uenţa sem-
nifi cativ prognosticul bolnavilor cu disfuncţii cronice ale miocardului. În acest sens
este importantă stabilirea diagnosticului precoce şi iniţierea unui tratament patogene-
tic de suport al insufi cienţei cardiace cronice cu remediile nominalizate (Captopril,
Spironolacton sau Enalapril) în funcţie de indicaţiile clinice şi de clasa funcţională de
insufi cienţă cardiacă cu scop de ameliorare atât a parametrilor hemodinamici, cât şi ale
indicilor simptomatologiei clinice.

Discuţii
Datele clinice în insufi cienţa cardiacă sunt infl uienţate de mecanismul fi ziopatolo-

gic principal prezent la boala cardiovasculară cauzală: suprasarcină de volum, obstruc-
ţii la fl uxul arterial sistemic sau rezistenţa vasculară pulmonară crescută. Simptomele
observate sunt: alimentaţie difi cilă, polipnee, dispnee, oboseală, respiraţie şuierătoare,
cianoză sau paliditate. Datele fi zice notate sunt: piele umedă, polipnee, raluri umede,
revărsate pleurale sau pericardice, cardiomegalie, zgomote de galop, tahicardie, puls
alternant, distenzia venelor, hepatomegalie, edeme şi debit urinar scăzut. Examenele
ECG, EchoCG, Rx toracelui, teste de laborator speciale aduc date destul de utile în
stabilirea diagnosticului.

Factorii de prognostic defavorabili în insufi cienţa cardiacă congestivă sunt:

1.Clinici: prezenţa zg III, TAS sub 100-110 mmHg la adolescent şi adultul tânăr,
iar la copilul mic TAS sub 90 mmHg, tahicardia de repaus, capacitatea de activitate
fi zică redusă, clasa funcţională de insufi cienţă cardiacă NYHA III-IV şi insufi cienţa
cardiacă dreaptă severă.

2. Factorii hemodinamici, din care FEVS determinată EchoCG este cel mai acce-
sibil indice.

3. Factorii neurohormonali care evidenţiază gradul activării neuroendocrine – de-
terminările nivelelor în sânge ale catecolaminelor, ale reninei, angiotensinei II, aldost-
eronului, nivelului peptidului natriuretic.

4. Markerii biochimici – aprecierea proteinelor cardiospecifi ce (troponinele car-
diace, mioglobina, albumina modifi cată de ischemie), enzimele cardiospecifi ce (cre-
atinfosfokinaza -MB, lactatdehidrogenaza, aspartataminotransferaza), hipopotasemia
(potasiu seric sub 3,5 mmol/l), acestea sunt accesibile practicii curente.
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5. Tahicardiile ventriculare nesusţinute şi repetitive, simptomatice şi mai ales tahi-
cardiile ventriculare susţinute.

Obiectivele tratamentului insufi cienţei cardiace sunt multiple:

Să scadă mortalitatea;1.
Să amelioreze simptomele şi tulburările fi ziopatologice specifi ce şi să menţină2.

sau să amelioreze calitatea vieţii;
Să prevină progresia bolii odată ce disfuncţia cardiacă a apărut.3.
Să prevină bolile care conduc la disfuncţie cardiacă şi insufi cienţă4.

cardiacă [4].
Îngrijirea pacienţilor cu insufi cienţă cardiacă prevede măsuri generale, nemedica-

mentoase şi terapie medicamentoasă.

Măsurile generale în terapia IC sunt:

Instruirea şi educarea pacienţilor şi a aparţinătorilor (rudelor);1.
Asigurarea suportului familial sau social;2.
Dieta hiposodată;3.
Întreruperea fumatului şi a consumului de alcool pentru adulţii tineri şi4.
adolescenţi.
Scăderea în greutate la pacienţii supraponderali;5.
Activitatea fi zică dozată şi program de recondiţionare fi zică [1].6.

Instruirea pacienţilor şi aparţinătorilor constând în informaţii asupra bolii, a medi-
camentelor şi a factorilor agravanţi este indispensabilă pentru obţinerea unor rezultate
optime. Necesitatea cântăririi zilnice şi adresarea imediată la medic în cazul creşterilor
în greutate de 1-2 kg trebuie bine înţeleasă de către pacient şi rude. Rudele şi pacienţii
trebuie informaţi că orice act medical chiar fără de legătură aparentă cu cardiopatia,
trebuie efectuat cu avizul medicului curant (extracţii dentare şi picături în nas – adre-
nalină în anestezie şi repectiv efedrină, ambele putând declanşa aritmii severe), „sare
fără sodiu” care aduce un supliment de potasiu ce poate fi  periculos la pacienţii trataţi
cu IECA I şi favorizează edemele etc [7,8].

Suportul familial este necesar şi trebuie asigurat mai ales pentru pacienţii gravi,
monitorizarea tratamentului medicamentos, procurarea medicamentelor, cântărirea zil-
nică şi asigurarea deplasărilor pentru contactele clinice şi de laborator.

Dieta hiposodată este necesară la toţi pacienţii cu insufi cienţă cardiacă. Se acceptă
un aport maxim de clorură de sodiu de 4-5 g/zi (1,5-2 g de sodiu). O astfel de dietă se
realizează prin neasigurarea de sare la prepararea şi servirea alimentelor şi prin elimi-
narea din dietă a alimentelor cu conţinut mare de sare.

Aportul de apă este lăsat liber după senzaţia de sete şi după pierderi de lichide.
La pacienţi cu IC severă şi cu retenţie hidrosalină mare aportul de apă nu trebuie să
depăşească 1-1,5 l/zi. La pacienţii trataţi cu IECA I senzaţia de sete poate fi  atenuată,
iar pierderile prin transpiraţie în timpul căldurilor estivale pot fi  neechilibrate. La aceşti
pacienţi pot apare hipovolemii şi hipotensiuni simptomatice. Aportul hidric la copil
trebuie controlat după diureză şi după concentraţia urinei (culoarea ei).
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Repausul la pat şi activitatea fi zică
Repausul la pat este necesar pe perioade scurte în agravări, mai ales în prezenţa

edemelor. La pacienţii stabilizaţi în tratament, repausul prelungit nu este indicat deoa-
rece duce rapid la decondiţionări fi zice, la atrofi i musculare şi chiar la modifi cări meta-
bolice musculare care vor reduce capacitatea de activitate fi zică mult sub posibilităţile
hemodinamice. Pacienţii de vârste mai mari de 12 ani vor fi  încurajaţi să-şi menţină
o activitate fi zică bună la limita la care se produce dispneea. În acest fel majoritatea
pacienţilor cu clasa funcţională II şi III pot fi  menţinuţi pe perioade lungi de timp activi
social. Pentru pacienţii anxioşi care se reţin de la activitate fi zică după agravări sau
condiţii intercurente ce au impus un repaus prelungit, recondiţionarea se poate face prin
antrenament fi zic controlat în unităţi de recuperare specializate [8,9].

 Scăderea în greutate la pacienţii supraponderali permite obţinerea unor ame-
liorări importante. În acest scop se prescriu diete hipocalorice, asistenţa unui dietician
poate fi  uneori necesară [2].

Opţiuni terapeutice medicamentoase şi nemedicamentoase utilizate în tratamentul
insufi cienţei cardiace: medicamente – inhibitori ale enzimei de conversie ale angioten-
sinei (IECA I)

diuretice-
digitală-
vasodilatatoare-
betablocante-
agenţi dopaminergici-
inotropice nedigitalice-
anticoagulante-
antiaritmice-
oxigenoterapia.-

Măsuri nemedicamentoase care se efectuează în cazuri clinice excepţionale după
indicaţii speciale în clinici specializate:

Implant de electrocardiostimulator1.
Procedee chirurgicale sau intervenţionale de revascularizare miocardică2.
Corecţia chirurgicală a cardiopatiilor valvulare şi congenitale3.
Transplantul cardiac [5,6].4.

Efectuarea măsurilor de evidenţă de durată, profi laxie şi tratament reduce rata de
decese subite prin maladii cardiovasculare, de invalidizare a contingentului tânăr al
populaţiei, prevenind eventualele complicaţii şi asigură o calitate şi longevitate a vieţii
acestor categorii de bolnavi.

Concluzii
1. Caracteristica clinică a bolnavilor incluşi în studiu la etapa iniţială denotă, că din

totalul pacienţilor celor 4 loturi ale materialului nemijlocit de observaţie clinică, cea
mai mare pondere îi revine numărului cazurilor clinice la care au predominat semnele
clasei funcţionale de insufi cinţă cardiacă cronică NYHA II, nivelul cărei în medie a
constituit 87,7%.

2. Din criteriile cele mai informative ale hipertrofi ei miocardului VS care participă
nemijlocit în procesele de remodelare a cordului şi se dezvoltă în urma acţiunii factorilor
hemodinamici, neurohormonali, se numără masa miocardului ventriculului stâng şi
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indicele masei miocardului VS, valorile cărora au evidenţiat majorări semnifi cative la
bolnavii cu disfuncţii cronice ale miocardului secundare hipertensiunii arteriale.

3. Strategia terapeutică cu includerea inhibitorilor enzimei de conversie a
angiotensinei (Captopril, Enalapril) şi ale inhibitorului de aldosteronă (Spironolacton),
a fost electivă în fi ecare caz în parte, bazată pe monitorizarea principalilor indici
hemodinamici şi homeostazici şi a reieşit din caracterul modifi cărilor clinico-paraclinice
şi clasa funcţională de insufi cienţă cardiacă, vârsta şi masa corporală a pacientului şi a
confi rmat evenimentele benefi ce evolutive ale simptomatologiei clinice ale insufi cienţei
cardiace.

4. Estimarea indicilor hemodinamici în cadrul examenului ecocardiografi c a elucidat
variantele şi criteriile diagnostice de remodelare a inimii la bolnavii cu disfuncţii cronice
ale miocardului şi a servit drept reper în evaluarea evenimentelor clinice de durată.
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