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PROBLEME DE CERCETARE8

REZUMAT
Boala coronariană aterosclerotică reprezintă principala cauză de morbiditate şi mortalitate la nivel mondial, riscul 
de deces fi ind reprezentat de infarctul miocardic fatal sau moartea subită cardiacă.
Deoarece ateroscleroza este un proces diseminat la nivelul întregului sistem circulator, în multe cazuri boala 
coronariană ischemică evoluează concomitent cu boala arterială periferică, ceea ce conduce, pe lângă scăderea 
speranţei de viaţă, şi la afectarea calităţii vieţii.
În acest sens, evaluarea procesului de ateroscleroză prin ecografi e Doppler carotidiană are rolul de a evalua 
gradul de ateroscleroză carotidiană şi, în funcţie de acesta, de a stabili riscul de boală coronariană sau de boală 
arterială periferică. De asemenea, am comparat criteriul ecografi ei carotidiene în evaluarea riscului de boală 
coronariană ischemică cu criteriile ghidului NICE de probabilitate a bolii coronariene aterosclerotice. 
În decursul anilor 2013-2014 am efectuat un studiu observaţional pe un lot de 111 pacienţi hipertensivi fără 
evenimente cardiovasculare majore precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral, cu vârsta între 
48 şi 83 de ani, la care am evaluat procesul de ateroscleroză prin ecografi e carotidiană şi am determinat prevalenţa 
bolii coronariene ischemice şi a bolii arteriale periferice în funcţie de gradul de ateroscleroză, precum şi relaţia 
dintre factorii de risc cardiovascular şi grosimea intimă medie carotidiană.
Din studiu a rezultat că rolul ecografi ei carotidiene în predicţia riscului de boală coronariană ischemică la pacienţii 
hipertensivi este superioară criteriului NICE de probabilitate a bolii coronariene ischemice doar în cazul pacienţilor 
cu vârsta sub 65 de ani şi doar dacă în calculul riscului, pe lângă grosimea intimă medie carotidiană, se ţine cont 
şi de prezenţa placilor de aterom de la nivelul arterei carotide interne.

Cuvinte cheie: ateroscleroză, grosime intimă-medie carotidiană, 
boală coronariană ischemică, arteriopatie periferică

ABSTRACT
Atherosclerotic coronary artery disease is the leading cause of morbidity and mortality worldwide, the risk of death 
being the fatal myocardial infarction or sudden cardiac death. 
Since atherosclerosis is a process spread to the entire circulatory system, in many cases, coronary artery disease 
progresses simultaneously with peripheral arterial disease which results in addition to the decrease in life expec-
tancy and quality of life impairment. In this regarding the evaluation process of atherosclerosis by carotid Doppler 
ultrasound is to assess carotid atherosclerosis and according to it to determine the risk of coronary heart disease 
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or peripheral arterial disease. We also compared the carotid ultrasound criteria in assessing the risk of coronary 
heart disease with NICE guideline criteria of probability of atherosclerotic coronary artery disease. 
During the years 2013-2014 we conducted an observational study on a sample of 111 hypertensive patients with-
out major cardiovascular events such as myocardial infarction or stroke aged between 48 and 83 years, at which 
I assessed the atherosclerosis by the carotid ultrasound and I have determined the prevalence of coronary artery 
disease and peripheral arterial disease according to the degree of atherosclerosis as well the relationship between 
cardiovascular risk factors and intima-media thickness of carotid artery. 
The study revealed that the role of carotid ultrasound in predicting risk of coronary heart disease in hypertensive 
patients is higher than likelihood on NICE guide of coronary artery disease only in patients younger than 65 years 
and only if the risk calculation in addition to the intima-media thickness of carotid take into account the presence 
of plaque in the internal carotid artery.

Keywords: atherosclerosis, carotid intima-media thickness, 
coronary artery disease, peripheral arterial disease

INTRODUCERE

Bolile cardiovasculare care au drept cauză ate-
roscleroza reprezintă principala cauză de morbi di-
tate şi mortalitate la nivel mondial. (1)

Previziunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS) arată că boala coronariană va rămâne în 
continuare una dintre principalele cauze de de-
ces pentru următorii 20 de ani, reprezentând 12,2% 
din mortalitatea generală, depăşind-o pe cea din 
cazul cancerului, accidentelor rutiere, HIV/SIDA 
sau bolilor hepatice.

Numai în Statele Unite ale Americii, la fi ecare 
26 de secunde cineva suferă de un eveniment coro-
narian precum infarctul miocardic şi la fi ecare mi-
nut cineva moare din această cauză. Unul dintre 
cinci pacienţi care suferă un infarct miocardic acut 
decedează în timpul drumului spre spital. În Ro-
mânia, datele statistice arată că la sfârşitul anului 
2006 erau înregistraţi aproape un milion de pacienţi 
cu boală coronariană ischemică.

Natura comună aterosclerotică a acestor afec-
ţiuni este dovedită de coexistenţa acestor boli car-
dio vasculare. Procesul de ateroscleroză afectează 
întregul aparat cardiovascular astfel încât frecvent 
boala coronariană coexistă cu boala arterială peri-
ferică şi afectarea renală sau cerebrală. 

Într-un studiu efectuat pe 6.979 de pacienţi cu 
vârsta peste 70 de ani sau între 50 şi 69 de ani, dar 
care asociau un istoric de fumători sau diabet zaha-
rat, 2 din 5 pacienţi cu boală coronariană au asociat 
şi boala arterială periferică, evident în contextul 
procesului de ateroscleroză. (2)

Boala coronariană ischemică şi boala arterială 
periferică, pe lângă riscul vital pentru pacient, au 
drept rezultat scăderea speranţei de viaţă şi a cali-
tăţii vieţii ca urmare a anginei pectorale ce limitează 
capacitatea de efort sau a claudicaţiei intermitente 
ce reduce gradul de mobilitate a pacientului.

SCOPUL LUCRĂRII

Mi-am propus să demonstrez importanţa ecogra-
fi ei Doppler carotidiene în estimarea riscului de 
boală coronariană cronică sau de boală arterială 
periferică. De asemenea, un alt obiectiv al studiului 
a fost compararea puterii de predicţie a bolii coro-
nariene ischemice prin ecografi a carotidiană com-
pa rativ cu criteriile ghidului NICE de probabilitate 
a bolii coronariene ischemice.

MATERIAL ŞI METODĂ

Pe parcursul anilor 2013-2014 am efectuat un 
studiu observaţional pe un lot de 111 pacienţi din 
mediul urban Bucureşti, dispensarizaţi hiper tensiv 
în asistenţa medicală primară, fără evenimen te 
majore cardiovasculare precum infarctul mio cardic 
sau accidentul vascular cerebral, recrutaţi pe bază 
de voluntariat.

Vârsta pacienţilor din lotul de studiu este cu-
prinsă între 48 şi 83 de ani, cu o medie de 66 ± 8,6, 
fără a se observa diferenţe statistic între vârsta 
femeilor şi cea a bărbaţilor (p = 0,353).

Ponderea pe sexe a pacienţilor în lotul de studiu 
de 41,4% în cazul bărbaţilor (46 de bărbaţi) şi 
58,6% în cazul femeilor (65 de femei). (Grafi cul 1) 

 

GRAFICUL 1. Clasifi carea pe sexe a pacienţilor din 
lotul de studiu
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Pacienţii incluşi în eşantionul de studiu provin 
dintr-un lot mai mare de 2.166 de pacienţi cu vârsta 
medie de 54,84 ± 18,6 ani, arondaţi cabinetelor de 
medicină de familie, la care proporţia dintre bărbaţi 
şi femei este 0,72, astfel că eşantionul de studiu 
respectă această proporţie pe sexe din lotul de 
origine. În ceea ce priveşte vârsta pacienţilor din 
lotul de studiu, se observă că vârsta acestora este 
mai mare decât cea a grupului populaţional de 
provenienţă, această diferenţă datorându-se crite-
riului de includere pacienţi hipertensivi, ori se ştie 
că hipertensiunea este o afecţiune mai frecventă 
după vârsta de 50 de ani.

Ponderea pe sexe a pacienţilor în lotul de studiu 
de 41,4% în cazul bărbaţilor (46 de bărbaţi) şi 
58,6% în cazul femeilor (65 de femei). 

Criteriile de includere în studiu au fost vârsta 
mai mare de 45 de ani, tensiunea arterială a paci-
enţilor mai mare de 140/90 mmHg în antecedente, 
iar aceştia să nu fi  suferit un eveniment cardio-
vascular major precum infarctul miocardic, angină 
instabilă, proceduri de revascularizaţie, accidentul 
vascular cerebral ischemic şi nici boală arterială 
periferică clinic manifestă.

Din punct de vedere al ocupaţiei majoritatea 
pacienţilor, şi anume 86,5%, sunt pensionari (96 de 
pacienţi), în timp ce doar 10,8% sunt salariaţi (12 
pacienţi) şi 2,7% sunt casnici (3 pacienţi). 

Clasifi carea tipului de ocupaţie pe sexe a arătat 
diferenţe; astfel, 73,9% dintre bărbaţi fi ind pensio-
nari (34 de pacienţi), iar 26,1% (12 pacienţi) fi ind 
salariaţi, în timp ce în cazul femeilor 95,4% (62 pa-
cienţi) erau pensionare şi 4,6% (3 pacienţi) erau 
casnice. Statistic sunt diferenţe semnifi cative (p = 
0,047) din punct de vedere al ocupaţiei între bărbaţi 
şi femei, astfel că în timp ce femeile sunt pensionare 
majoritar, bărbaţii prezintă un procent semnifi cativ 
statistic de salariaţi. 

Nivelul de studii în lotul de cercetare a fost re-
prezentat de cei cu studii primare într-un număr de 
27, reprezentând 24,3% din lot, de cei cu studii me-
dii într-un număr de 55, adică 49,5% şi de cei cu 
studii superioare în număr de 29, echivalent cu 
26,1%. Între nivelul de pregătire al bărbaţilor şi al 
femeilor există diferenţe semnifi cative din punct de 
vedere statistic, în sensul că, în timp ce la bărbaţi 
predomină studiile superioare, la femei predomină 
studiile primare şi medii (p = 0,03).

Din punct de vedere al venitului lunar pe mem-
bru de familie am constatat un câştig mediu în lotul 
studiat de 999,4 lei/lună, cu o variaţie preponderentă 
între 896,37 şi 1.102,45 lei, 95% CI: 896,37-
1.102,45 şi mediana 900. Statistic veniturile lunare 
declarate de pacienţi diferă în funcţie de sex în lotul 

de studiu, bărbaţii câştigând în medie cu 224,11 lei/
lună mai mult ca femeile (p = 0,03). 

Indicele de masă corporală mediu al pacienţilor 
din lotul de cercetare a fost de 30,436 ± 4,19 kg / 
m², între bărbaţi şi femei neexistând diferenţe im-
por tante statistic (p = 0,68).

În funcţie de indicele de masă corporală, am 
constatat că în lotul de cercetare 10,8% din pacienţi 
(12 pacienţi) sunt normoponderali, 31,5% (35 pa-
cienţi) sunt supraponderali şi 57,7% (64 pacienţi) 
sunt obezi. În lotul de studiu am obervat că între 
bărbaţi şi femei nu există diferenţe importante sta-
tistic în funcţie de apartenenţa la aceste categorii (p 
= 0,47).

Circumferinţa abdominală în lotul de studiu a 
fost în medie de 108,23 ± 9,99 cm la bărbaţi şi de 
96,24 ± 9,98 cm la femei, diferenţa dintre talia băr-
baţilor şi cea a femeilor fi ind semnifi cativă statistic, 
de 11,92 cm CI: 8,17-15,80 cm 95% şi p = 0. Pro-
centul bărbaţilor din lotul de studiu cu talia groasă 
adică cu o circumferinţă abdominală (CA) mai 
mare de 102 cm a fost de 67,4% (31 pacienţi), iar 
restul de 32,6% (15 pacienţi) au avut talia sub 102 
cm. În cazul femeilor, cele cu talia groasă de peste 
88 cm au predominat 78,5% (51 paciente), restul de 
21,5% (14 paciente) având talia sub 88 cm. Dife-
renţa dintre procentele bărbaţilor şi femeilor cu ta-
lia groasă nu a fost relevantă statistic (p = 0,19).

În lotul de studiu 73 de pacienţi erau nefumători 
reprezentând 65,8% din lot, 24 erau foşti fumători, 
adică 21,6% şi restul de 14 au fost reprezentaţi de 
fumători corespunzând la 12,6%, deci se observă o 
pondere crescută a nefumătorilor care este şi sem-
nifi cativă statistic (p = 0). Calitatea de fumător pre-
zintă diferenţe semnifi cative statistic în funcţie de 
sex, astfel bărbaţii fumează 17,4% sau au fumat în 
trecut 34,8% într-o proporţie mai mare decât fe-
meile dintre care doar 9,2% fumează şi 12,3% sunt 
foste fumătoare (p = 0,003). 

Pacienţii incluşi în cele două studii erau dispen-
sarizaţi din punct de vedere al hipertensiunii arte-
riale şi al factorilor de risc cardiovascular asociaţi, 
fi ind sub tratament antihipertensiv, antiischemic, hi-
po lipemiant, antiagregant plachetar sau al diabetu-
lui zaharat cu antidiabetice orale sau insulină. 

Boala coronariană cronică a fost diagnosticată 
pe baza electrocardiogramei prin modifi cărilor de 
repolarizare cu subdenivelare de segment ST sau 
unde T ascuţite, simetrice, înalte, negative, aplati-
za te sau pe criteriile clinice precum crizele angi-
noase precordiale ce apare la efort cu iradiere în 
mem brul superior stâng, gât sau mandibulă, şi con-
fi r mată de medicul cardiolog.



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 3, An 2014 183

Riscul de boală coronariană cronică a fost de-
terminat conform ghidului NICE pe criterii clinice 
crize anginoase precordiale ce apare la efort, cu 
iradiere în membrul superior stâng, gât sau man-
dibulă şi pe prezenţa factorilor de risc cardiovascular 
clasici, fumat, hipercolesterolemie, diabet zaharat 
raportat la vârstă. Boala arterială periferică a fost 
diagnosticată pe baza indicelui gleznă-braţ mai mic 
de 0,9 şi confi rmată de medicul cardiolog. 

Ateromatoza carotidiană a fost diagnosticată 
prin ecografi e Doppler carotidiană dacă grosimea 
intimă-medie a peretelui carotidian a fost mai mare 
de 0,9 mm sau prin prezenţa plăcilor de aterom în 
alte teritorii precum bifurcaţia carotidiană sau la 
nivelul arterei carotide interne, deoarece prezenţa 
plăcii de aterom reprezintă un factor de risc trom-
boemboligen important.

În decursul activităţii de cercetare mi-am propus 
să dovedesc corelaţia dintre leziunile ateromatoase 
carotidiene şi prezenţa bolii coronariene cronice 
aterosclerotice sau arteriale periferice, precum şi 
ponderea factorilor de risc cardiovascular implicaţi 
în procesul de ateroscleroză. 

Am determinat riscul de boală coronariană con-
form ghidului NICE exprimat în procente şi l-am 
comparat cu riscul relativ de boală coronariană la 
pacienţii ce asociau şi modifi cări de ateromatoză 
carotidiană la ecografi a Doppler carotidiană. Mi-am 
propus să demonstrez importanţa ecografi ei ca ro-
tidiene în determinarea riscului de boală corona-
riană faţă de estimarea acestuia conform ghidului 
NICE şi, de asemenea, rolul ecografi ei carotidiene 
în evaluarea riscului de boală arterială periferică.

În acest sens am evaluat corelaţia dintre grosimea 
intimă-medie a peretelui carotidian şi prezenţa 
modifi cărilor de repolarizare pe electrocardiogramă 
şi am comparat-o cu riscul de boală coronariană de-
terminat conform criteriilor ghidului NICE.

Evaluarea probabilităţii de boală coronariană 
conform ghidului NICE ( 3) la pacienţii cu sau fără 
simptome de angină stabilă de efort se va face pe 
criterii clinice sau pe baza factorilor de risc clasici: 
diabet zaharat, fumat şi hipercolesterolemie (coles-
terol total > 250 mg/dl), conform Tabelului 1.

Criterii clinice 
Durerea de tip anginos este descrisă ca: 

• disconfort sub formă de apăsare, constricţie în 
regiunea anterioară a toracelui, la nivelul gâtului, 
mandibulei sau braţelor;

• determinată de efort fi zic;
• ameliorată de repaus sau de administrarea de 

nitroglicerină.
Pe baza acestei evaluări clinice durerile angi-

noase tipice sunt considerate atunci când se regăsesc 
toate cele trei trăsături. Angina atipică este consi-
derată atunci când se regăsesc doar două din cele 
trei caracteristici de mai sus. Categoria fără dureri 
de tip angină corespunde situaţiei când se regăseşte 
cel mult una sau niciuna din cele trei caracteristici 
clinice.

De asemenea, am determinat riscul de boală 
arterială periferică evaluat prin ecografi e caroti-
diană, determinând corelaţia dintre grosimea inti-
mă-medie a peretelui carotidian şi indicele gleznă-
braţ. Pacienţii au fost evaluaţi în decursul a trei 
consultaţii pe parcursul unei luni de zile. 

În cadrul primei consultaţii pacienţilor li s-a 
adus la cunoştinţă importanţa studiului, în ce constă 
acesta, etapele studiului, drepturile pe care le au 
con form declaraţiei de la Helsinki şi au semnat 
con  simţământul informat. Pentru fi ecare pacient 
înscris în studiu s-au obţinut datele personale şi 
sociale precum numele, prenumele, CNP-ul, nivelul 
de studii, venitul lunar pe membru de familie, an te-
cedentele personale patologice precum diabetul 

TABELUL 1. Proporţia pacienţilor estimaţi a avea boală arterială coronariană în funcţie de simptomele de angină, 
sex, vârstă şi cei trei factorii de risc fumat, diabet şi hipercolesterolemie  

Fără dureri de ti p anginos Dureri de angină ati pică  Dureri de angină ti pică
Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

Vârstă (ani) scăzut înalt scăzut înalt scăzut înalt scăzut înalt scăzut înalt scăzut înalt
35 3 35 1 19 8 59 2 39 30 88 10 78
45 9 47 2 22 21 70 5 43 51 92 20 79
55 23 59 4 25 45 79 10 47 80 95 38 82
65 49 69 9 29 71 86 20 51 93 97 56 84

Pentru bărbaţii mai în vârstă de 70 de ani se presupune un risc esti mat > 90% 
Pentru femeile trecute de 70 de ani se esti mează un risc între 61-90%, cu excepţia femeilor cu risc înalt 
şi cu simptome ti pice de angină pectorală, la care riscul presupus esti mat ar fi  > 90%.

înalt = risc înalt = prezenţa cel puţin a unuia dintre factorii: diabet, fumat şi hipercolesterolemie 
(colesterolul total > 6,47 mmol/litru sau > 250 mg/dl).
scăzut = risc scăzut = niciunul dintre cei trei factori de risc.
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zaharat, hipertensiunea arterială sau boala corona-
riană, fumatul, toate aceste date fi ind menţionate 
într-o fi şă personală de observaţie. 

Pacienţii incluşi în studiu din punct de vedere al 
fumatului au fost împărţiţi în fumători – toţi cei care 
au fumat cu cel puţin un an înaintea primei vizitei şi 
mai ales în ultima lună, foşti fumători – cei care au 
fumat înainte dar s-au oprit de cel puţin o lună 
înaintea primei vizite şi nefumători – cei care nu au 
fumat niciodată. În continuare pacienţilor li s-au 
măsurat parametrii antropometrici precum greu-
tatea (G) exprimată în kilograme, cu ajutorul unui 
cântar verifi cat metrologic, înălţimea (H) exprimată 
în centimetri cu ajutorul unui taliometru şi cir-
cumferinţa abdominală (CA), exprimată tot în cen-
timetri. Pentru aceste măsurători pacienţii au fost 
rugaţi să se descalţe şi să se dezbrace de hainele 
groase. Circumferinţa abdominală a fost calculată 
cu ajutorul unei rulete medicale gradată în cen-
timetri, la mijlocul distanţei dintre creasta iliacă şi 
rebordul costal la fi nalul expirului. Indicele de 
masă corporală (IMC) a fost calculat după formula 
G (kg) / H²(m²). Stilul de viaţă al pacienţilor din 
studiu este evaluat pe baza statusului de fumător, 
obiceiurile alimentare şi consumul de alcool au fost 
investigate pe baza unui chestionar de frecvenţă 
alimentară internaţional (4), iar nivelul de activitate 
fi zică a fost evaluat pe baza unui chestionar inter-
naţional de activitate fi zică (International Physical 
Activity Questionnaire, forma scurtă) (5). Seden-
tarismul este determinat atât în cadrul chestionarului 
de activitate fi zică, prin numărul de minute petr cute 
zilnic şezând, cât şi prin numărul de ore petrecute 
zilnic privind la televizor sau la calculator. Apoi am 
măsurat tensiunea arterială a pacienţilor iar valorile 
obţinute le-am trecut în fi şa personală de studiu. 
Tensiunea arterială a fost măsurată la ambele braţe 
cu ajutorul unui sfi ngomanometru aneroid care 
avea o manşetă standard, după 5 minute de relaxare 
cu pacientul şezând pe un scaun. Prima fază a zgo-
motelor Korotkoff au fost considerate tensiune 
arte rială sistolică, iar cea de-a cincea fază, tensiune 
arterială diastolică. 

Pacienţilor le-a fost măsurată tensiunea arterială 
şi la membrele inferioare în poziţie de decubit 
dorsal şi am calculat raportul dintre tensiunea arte-
rială sistolică măsurată la nivelul braţului cu cea de 
la nivelul gambei. În continuare pacienţilor li s-a 
efectuat o electrocardiogramă cu un aparatat EKG 
Delta 1 & 3 Plus Cardioline. 

Pacienţii cu angină pectorală la efort prezentă 
dar cu electrocardiogramă normală vor fi  trimişi la 

medicul cardiolog pentru investigaţii suplimentare 
(EKG efort) şi confi rmarea diagnosticului de boală 
coronariană cronică, cei cu modifi cări de repola-
rizare pe electrocardiogramă au fost diagnosticaţi 
cu boală arterială cronică, iar cei cu electrocar dio-
gramă normală şi fără crize anginoase au fost con-
sideraţi fără boală coronariană cronică

Pacienţii cu indicele gleznă-braţ mai mic de 0,9 
au fost diagnosticaţi cu arteriopatie obliterantă a 
membrelor inferioare şi au fost trimişi la medicul 
cardiolog pentru confi rmarea diagnosticului şi sta-
bilirea planului terapeutic de urmat. 

La fi nalul primei vizite pacienţii au fost pro gra-
maţi pentru examinarea ecografi că Doppler caroti-
diană, precum şi pentru a doua vizită şi au fost 
informaţi în ce condiţii va decurge aceasta. 

Pentru fi ecare pacient înscris în studiu în cadrul 
examenului ecografi c Doppler carotidiană s-a mă-
surat grosimea intimă-medie a peretelui carotidian 
la nivelul arterei carotide comune şi s-a determinat 
prezenţa plăcilor de aterom la nivelul arterei caro-
tide interne. 

În cadrul celei de-a doua vizite pacienţilor li 
s-au prelevat probe de sânge prin puncţie venoasă 
şi urină din urina pe 24 de ore, pentru determinarea 
colesterolului total, HDL colesterolului, glicemiei a 
jeun, hemoglobinei glicozilate, insulinemiei, aci du-
lui uric, PCR high sensitivity, fi brinogenului plas-
ma tic, apolipoproteinei B, apolipoproteinei A1, 
pro teinelor urinare.

Determinarea apolipoproteinei A1, a polipopro-
teinei B, PCR high sensitivity, hemoglobinei gico-
zilate din sânge şi a proteinelor urinare s-a realizat 
cu analizorul Architect c8000 prin metoda turbi-
metrie, iar insulinemia cu analizorul Immulite prin 
metoda de chemiluminiscenţă în cadrul laborato-
rului de analize medicale AUSTROMED.

În cadrul vizitei a treia am calculat riscul de boa-
lă coronariană conform criteriilor ghidului NICE 
pentru angina stabilă. (6)

REZULTATE

În cadrul lotului de studiu am descoperit prezenţa 
procesului de ateroscleroză evidenţiată prin valori 
crescute ale IMT de peste 0,9 mm la 35,14% dintre 
pacienţi, iar restul de 64,86% de pacienţi la care 
IMT a fost mai mic de 0,9 mm i-am împărţit în 
două grupe în funcţie de prezenţa plăcilor de aterom 
la nivelul arterei carotide interne, şi anume 27,93% 
fără prezenţa altor plăci ateromatoase şi 36,94% la 
care am descoperit prezenţa plăcilor ateromatoase 
la nivelul arterei carotide interne cu potenţial 
emboligen important. (Grafi cul 2)



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXI, NR. 3, An 2014 185

GRAFICUL 2. Ponderea celor trei grupe de 
ateroscleroză la pacienţii din studiu

Grosimea intimă medie carotidiană exprimată în 
mm s-a corelat pozitiv la nivelul întregului lot de 
pacienţi cu vârsta acestora (r 0,35 şi p 0), cu ten-
siunea arterială sistolică (r 0,47 şi p 0), cu tensiunea 
arterială diastolică (r 0,21 şi p 0.,02), cu diferenţa 
tensională dintre braţe (r 0,513 şi p 0), cu valoarea 
colesterolului total (r 0,33 p 0), cu LDL colesterolul 
(r 0,35 şi p 0), cu fumatul (r 0,254 şi p 0,007), cu 
sedentarismul evaluat prin numărul de ore de privit 
la televizor (r 0,37 şi p 0), cu consumul de alcool (r 
0,19 şi p 0,04), cu riscul de evenimente cardiovas-
culare fatale în următorii 10 ani evaluat prin risco-
grama SCORE (r 0,6 şi p 0), cu boala coronariană 
ischemică (r 0,303 şi p 0,001), cu probabilitatea de 
boală coronariană conform criteriilor NICE 
(r 0,405 şi p 0), şi cu arteriopatia obliterantă a mem-
brelor inferioare (r 0,342 şi p 0); s-a corelat negativ 
cu cantitatea de fructe şi legume consumate zilnic 
(r - 0,4 şi p 0,01) şi cu indicele gleznă-braţ (r - 0,36 
şi p 0).

Ateroscleroza carotidiană evaluată prin grosi-
mea peretelui arterei carotide comune mai mare de 
0,9 mm s-a corelat pozitiv cu vârsta pacienţilor din 
studiu (r 0,368 şi p 0), cu fumatul (r 0,233 şi p 
0,014), cu tensiunea arterială sistolică (r 0,39 şi p 
0), cu diferenţa tensională între membrele supe-
rioare (r 0,543 şi p 0), cu boala cardiacă ischemică 
(r 0,378 şi p 0), cu valoarea colesterolului total 
seric (r 0,305 şi p 0,001), cu LDL colesterolul 
(r 0,295 şi p 0, 002), cu consumul de grăsimi 
saturate (r 0,205 şi p 0,03), cu numărul de minute 
petrecute şezând pe parcursul unei zile (r 0,221 şi p 
0,02), cu numărul de ore petrecute de pacient pe zi 
în faţa televizorului (r 0,405 şi p 0), cu riscul de 
boală cardiovasculară fatală în următorii 10 ani 
evaluat prin riscograma SCORE (r 0,482 şi p 0), cu 
boala cardiacă ischemică (r 0,378 şi p 0), cu 
probabilitatea de boală coronariană conform crite-

riilor NICE (r 0,437 şi p 0) şi cu arteriopatia obli-
terantă a mem brelor inferioare (r 0,299 şi p 0,001) 
şi invers pro porţional cu consumul zilnic de fructe 
şi legume (r - 0,35 şi p 0), cu indicele gleznă-braţ 
(r - 0,31 şi p 0,001) şi cu activitatea fi zică efectuată 
săptămânal evaluată prin consumul de energie 
MET-minute (r − 0,211 şi p 0,026).

În cazul al treilea am luat în considerare şi plă-
cile de aterom de la nivelul arterei carotide interne; 
la evaluarea procesului de ateroscleroză am clasifi -
cat pacienţii din studiu în trei grupe: în prima grupă 
notată cu [1] am inclus pacienţii al căror IMT era 
mai mic de 0,9 mm şi nu prezentau placă de aterom 
la nivelul arterei carotide interne, în cea de-a doua 
grupă [2] am inclus pacienţii cu IMT mai mic de 
0,9 mm şi care prezentau plăci de aterom la nivelul 
arterelor carotide interne, iar în cea de-a treia grupă 
[3] am inclus pacienţii cu ateroscleroză constituită, 
prezentând IMT peste 0,9 mm. Prin aplicarea testu-
lui corelaţiei bivariate am obţinut următorii coefi ci-
enţi de corelaţie cu semnifi caţie statistică: pozitivi 
pentru vârsta pacienţilor (r 0,467 şi p 0), pentru 
fumat (r 0,229 şi p 0,015), pentru tensiunea arterială 
sistolică (r 0,422 şi p), pentru diferenţa tensională 
dintre membrele superioare (r 0,547 şi p 0), pentru 
nivelul seric al LDL colesterolului (r 0,283 şi p 
0,003), pentru nivelul colesterolului total seric (r 
0,3 şi p 0,001), pentru numărul de minute petrecute 
şezând zilnic (r 0,242 şi p 0,011), pentru numărul 
de ore petrecute la televizor zilnic (r 0,407 şi p 0), 
pentru riscul de boală cardiovasculară fatală evaluat 
prin riscograma SCORE (r 0,5 şi p 0), pentru riscul 
de boală coronariană ischemică evaluat conform 
criteriilor NICE (r 0,492 şi p 0), pentru boala car-
diacă ischemică (r 0,552 şi p 0), pentru boala arte-
rială periferică (r 0,35 şi p 0) şi negativi pentru 
activitatea fi zică efectuată săptămânal evaluată prin 
consumul de energie MET-minute (r - 0,244 şi p 
0,01), pentru consumul de fructe şi legume (r - 
0,372 şi p 0), pentru indicele gleznă-braţ (r - 0,424 
şi p 0), şi pentru tipul de ocupaţie (r - 0,191 şi p 
0,045), ceea ce arată că pacienţii salariaţi au în mai 
mare măsură un grad scăzut de ateroscleroză faţă 
de pensionari, probabil şi ca urmare a vârstei mai 
scăzute.

Pentru determinarea modelului cel mai potrivit 
de predicţie al bolii coronariene ischemice am uti-
lizat curbele ROC şi am comparat AUC (area under 
the curve – aria de sub curbă) pentru fi ecare model 
în parte, atât pentru ecografi a carotidiană, cât şi 
pentru criteriile NICE.

La întreg lotul de pacienţi primul model de pre-
dicţie al bolii coronariene ischemice conform crite-
riilor NICE a înregistrat o AUC de 0,764. 
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În cadrul celui de-al doilea model evaluarea ris-
cului de boală coronariană prin prisma IMT a de-
terminat o AUC de 0, 694.

În cadrul celui de-al treilea model la evaluarea 
procesului de ateroscleroză alături de IMT am luat 
în considerare şi prezenţa plăcilor de aterom de la 
nivelul arterei carotide interne, ceea ce a condus la 
o creştere a gradului de predicţie a bolii coronariene 
aterosclerotice, AUC devenind 0,819, ceea ce co-
res punde celei mai bune metode de predicţie dintre 
cele trei modele.

Deşi modelul de predicţie al bolii coronariene 
aterosclerotice cel mai efi cient în cazul întregului 
lot de pacienţi a fost reprezentat de cel de-al treilea 
în care evaluarea procesului de ateroscleroză prin 
ecografi a carotidiană a luat în considerare atât IMT, 
cât şi plăcile de aterom de la nivelul arterelor caro-
tide interne, diferenţa semnifi cativă statistic s-a în-
re gistrat doar faţă de modelul al doilea ce a utilizat 
doar IMT ca marker al procesului de ateroscleroză 
(p < 0,0001) ceea ce dovedeşte rolul prezenţei plă-
cilor de aterom în predicţia bolii coronariene atero-
sclerotice. Între modelul unu şi doi nu există dife-
renţă din punct de vedere al AUC semnifi cativă 
sta tistic p = 0,14 şi nici între al treilea şi primul p = 
0,26. 

Deoarece vârsta medie în lotul de cercetare a 
fost în jurul a 65 de ani, am împărţit pacienţii în 
două grupe, prima grupă formată din cei cu vârsta 
sub 65 de ani şi a doua grupă formată din cei peste 
65 de ani, la care am urmărit puterea de predicţie a 
bolii coronariene aterosclerotice prin cele trei 
metode, utilizând curbele ROC.

Astfel, în cazul pacienţilor cu vârsta sub 65 de 
ani, am evaluat ca prim model riscul de boală coro-
nariană aterosclerotică prin criteriile NICE şi am 
obţinut o AUC de 0,671. 

Evaluarea riscului BCI în cadrul modelului al 
doilea prin prisma IMT măsurat la nivelul arterei 
carotide commune, ca marker de ateroscleroză, a 
determinat o AUC de 0,639. 

În cazul modelului al treilea, ce a evaluat riscul 
de boală coronariană aterosclerotică atât prin IMT 
la nivelul arterei carotide comune, cât şi prin pre-
zenţa plăcilor de aterom la nivelul arterelor carotide 
interne a rezultat o AUC de 0,833, demonstrând că 
este cel mai efi cient model de predicţie.

La grupa de vârstă până în 65 de ani predicţia 
cea mai fi delă a bolii coronariene ischemică este 
realizată prin modelul al treilea în care procesul de 
ateroscleroză este evaluat prin ecografi e Doppler 
atât la nivelul arterei carotide comune, cât şi al 
arterei carotide interne, fapt dovedit statistic prin 
compararea curbelor ROC şi a AUC în cazul celor 

trei modele. Modelul al treilea are AUC de 0,833, 
fi ind cea mai mare valoare dintre cele trei modele şi 
prezintă diferenţe semnifi cative statistic faţă de 
celelalte două modele, astfel diferenţa dintre AUC 
a modelului trei şi doi având un p < 0,0001, iar cea 
dintre modelul trei şi unu un p = 0,045. Între mo-
delul unu şi doi nu există diferenţă semnifi cativă 
statistic p = 0,67. 

În continuare am evaluat riscul de boală coro-
nariană ischemică în grupul pacienţilor cu vârsta 
peste 65 de ani conform algoritmului anterior şi am 
determinat care model este mai fi del prin compa-
rarea curbelor ROC. 

Astfel, în cazul primului model în care am 
utilizat criteriile NICE  pentru predicţia bolii coro-
na riene am obţinut o AUC de 0,886, ceea ce co-
respunde unui foarte bun model de predicţie.

În cadrul celui de-al doilea model în care am 
utilizat IMT măsurat la nivelul arterei carotide 
comune ca predictor al bolii coronariene ateroscle-
rotice, am determinat în cazul curbei ROC o AUC 
de 0,721, ceea ce reprezintă un model bun de pre-
dicţie.

În cazul celui de-al treilea model în care pentru 
predicţia bolii coronariene aterosclerotice am folo-
sit atât IMT la nivelul arterei carotide comune, cât 
şi plăcile de atertom de la nivelul arterelor carotide 
interne am obţinut în cazul curbei ROC o AUC de 
0,773, ceea ce reprezintă un model bun de predicţie. 

Compararea celor trei modele de predicţie a 
bolii coronariene aterosclerotice a demonstrat că 
cel mai efi cient model de predicţie este primul care 
utilizează criteriile NICE, având cea mai mare 
AUC de 0,886. De asemenea, diferenţa dintre AUC 
a primului model şi cea a celui de-al doilea înre-
gistrează semnifi caţie statistică p = 0,02, în timp ce 
diferenţa dintre dintre primul model şi al treilea p = 
0,14, sau al doilea şi al treilea p = 0,08 nu are sem-
nifi caţie statistică. 

Distribuţia bolii coronariene ischemice şi a arte-
riopatiei obliterante a membrelor inferioare în lotul 
de cercetare a fost de 42,34% pacienţi cu BCI fără 
AOMI, 26,13% pacienţi ce prezentau concomitent 
şi BCI şi AOMI, 1,8% pacienţi doar cu AOMI şi 
29,73% pacienţi ce nu prezentau nici BCI şi nici 
AOMI. 

Astfel, se observă că ponderea bolii cardiovas-
culare aterosclerotice cea mai mare este reprezentată 
de boala coronariană ischemică, în timp ce boala 
arterială aterosclerotică a membrelor inferioare de 
sine stătătoare are ponderea cea mai mică, această 
diferenţă de distribuţie având şi semnifi caţie sta-
tistică (p = 0). (Grafi cul 3)
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GRAFICUL 3. Distribuţia BCI şi AOMI în lotul de studiu 

De asemenea, proporţia în lotul de studiu dintre 
pacienţii cu boală cardiovasculară (70%) şi cei in-
demni fără boală cardiovasculară (30%) a fost sem-
nifi cativ statistic crescută faţă de 0,50 de partea 
celor cu boală cardiovasculară (p = 0). 

Ponderea arteriopatiei obliterante a membrelor 
inferioare în lotul de cercetare a fost de 27,9% ceea 
ce corespunde unui număr de 31 de pacienţi ce au 
avut un indice gleznă-braţ mai mic de 0,9. 

Prezenţa concomitentă a bolii coronariene atero-
sclerotice şi a bolii arteriale periferice a fost întâl-
nită la 38,15% dintre pacienţii cu boală coronariană, 
ceea ce corespunde unui număr de 29 de pacienţi. 
(Grafi cul 4)

GRAFICUL 4. Ponderea AOMI la pacienţii cu BCI

Între boala coronariană ischemică şi boala arte-
rială periferică există o corelaţie de putere medie 
semnifi cativă statistic (r = 0,336 şi p 0). 

În grupul pacienţilor cu boală cardiacă ischemică 
se regăsesc 93,55% din pacienţii cu AOMI, cele 
două afecţiuni coexistând, faţă de 6,45% cât se re-
găsesc în grupul celor fără boală cardiacă ischemică. 
(Grafi c 5)

Astfel, în grupul pacienţilor cu boală cardiacă 
ischemică există procentual semnifi cativ statistic 
mai mulţi pacienţi dintre cei care asociază boala 
arterială periferică faţă de grupul celor fără boală 
coronariană ischemică (p = 0).

Între procesul de ateroscleroză evaluat prin gro-
simea intimă-medie la nivelul arterei carotide co-
mu ne mai mare de 0,9 mm şi boala arterială peri-
ferică există corelaţie semnifi cativă statistic r = 
0,299 şi p = 0,001. Dacă luăm în considerare, pe 
lângă IMT arterei carotide comune, şi prezenţa plă-
cilor de aterom de la nivelul arterei carotide interne, 
atunci puterea de corelaţie dintre procesul de 
ateroscleroză şi prezenţa bolii arteriale periferice 
creşte la r = 0,35, legătura fi ind semnifi cativă statis-
tic p = 0. 

În grupul pacienţilor cu ateroscleroză evaluată 
prin IMT mai mare de 0,9 mm avem procentual 
58,06% din pacienţii cu arteriopatie obliterantă a 
membrelor inferioare faţă de 41,94% în grupul cu 
IMT mai mic de 0,9 mm, diferenţă semnifi cativă 
statistic (p = 0,002). (Grafi cul 6)

Pentru a determina implicarea procesului de 
ateroscleroză în producerea bolii coronariene ische-
mice sau a arteriopatiei periferice am împărţit lotul 
de pacienţi în trei grupe, prima formată din pacienţi 
sănătoşi, a doua grupă – cei cu boală coronariană 
ischemică şi fără arteriopatie periferică şi a treia 
grupă formată din pacienţi cu arteriopatie periferică 
cu sau fără boală coronariană ischemică. Împărţirea 
lotului de pacienţi pe cele trei grupe a fost urmă-
toarea: prima grupă a fost formată din 33 de pacienţi 
sănătoşi reprezentând 29,7% din lot, a doua grupă a 
fost formată din 47 de pacienţi cu boală coronariană 
ischemică reprezentând 42,3% din lot şi cea de-a 
treia grupă alcătuită din 31 de pacienţi cu arteriopatie 
periferică a fost echivalentul a 27,9% din lotul de 
studiu. 

În primul grup media de vârstă a fost de 63 ± 
8,43 ani 95% CI: 60-66 ani, în cel de-al doilea grup 
a fost de 67,55 ± 8,53 ani 95% CI: 65,05-70,06 ani, 
iar în cel de-al treilea grup media de vârstă a fost 
66,74 ± 8,31 ani 95% CI: 63,69-69,79 ani. Din 

GRAFICUL 5. Ponderea AOMI la pacienţii cu BCI
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această clasifi care pe grupe de boală se observă că 
media de vârstă în cazul celor cu boală coronariană 
ischemică este sensibil egală cu cea a celor din 
grupul cu arteriopatie periferică şi mai mare decât 
în cazul celor sănătoşi.

Din punct de vedere al grosimii intimă-medie 
carotidiană în primul grup, cel fără boală cardio-
vasculară, media IMT a fost de 0,71 ± 0,13 mm CI: 
0,66-0,76 mm, în cel de-al doilea grup de pacienţi 
cu boală coronariană ischemică, media IMT a fost 
de 0,82 ± 0,18 mm CI: 0,76-0,87 mm, iar în cel de-al 
treilea grup media IMT a fost de 0,92 ± 0,22 CI: 
0,84-1,01. Din compararea mediilor IMT între cele 
trei grupe rezultă că mediile variază între grupe cu 
aproximativ 0,1 mm, cea mai mare valoare înregis-
trându-se în cazul grupului de pacienţi cu arterio-
patie perferică, iar cea mai mică valoare fi ind în 
cazul celor sănătoşi, pacienţii cu boală coronariană 
ischemică înregistrând o valoare intermediară. 

GRAFICUL 6. Ponderea AOMI în funcţie de procesul de 
ateroscleroză carotidiană

Curba ROC pentru AOMI pe baza IMT caroti-
diană are o AUC de 0,659, ceea ce corespunde unui 
model corect (fair) de predicţie.

Cel mai mare procent al pacienţilor cu boală 
arterială periferică de 58,06% şi cel mai mic procent 
dintre cei sănătoşi de 26,25% s-a regăsit în grupul 
celor cu ateroscleroză constituită care aveau IMT la 
nivelul arterei carotide comune mai mare de 0,9 
mm, în timp ce procentul cel mai mic 6,45% dintre 
pacienţi cu boală arterială periferică l-am regăsit în 
grupul celor fără ateroscleroză cu IMT sub 0,9 mm 
şi fără plăci ateromatoase la nivelul arterelor caro-
tide interne, această diferenţă procentuală fi ind şi 
semnifi cativă statistic (p = 0). (Grafi cul 7) 

Deşi procentul celor cu boală arterială periferică 
a membrelor inferioare este mai mare în grupa cu 
IMT normal şi cu plăci de aterom pe artera carotidă 
internă – 35,48% faţă de grupul celor cu IMT nor-
mal – această diferenţă nu este semifi cativă statistic 
(p = 0,057). 

De asemenea, nici diferenţa dintre procentul 
58,06% al celor cu AOMI din grupa cu ateroscleroză 
constituită (IMT > 0,9 mm) faţă de 35,48% în grupa 
cu IMT normal şi plăci pe artera carotidă internă nu 
este semnifi cativă statistic (p = 0,055).

Faţă de modelul precedent, în care AOMI era 
previzionată doar pe baza IMT în cazul modelului 
care introduce şi a treia categorie de risc pe baza 
plăcilor de aterom de la nivelul arterei carotide in-
terne, curba ROC înregistrează o AUC de 0,711, 
astfel că puterea de predicţie creşte semnifi cativ 
sta tistic (p = 0,01).

DISCUŢII

Prin gruparea pacienţilor din studiu în funcţie de 
boala cardiovasculară prezentată şi compararea 

GRAFICUL 7. Repartiţia AOMI în funcţie de grupele de ateroscleroză
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mediei IMT carotidiană pentru fi ecare grupă în 
parte, am observat că cea mai mare valoare de 0,92 
± 0,22 mm s-a înregistrat în cazul pacienţilor cu 
arteriopatie periferică, în timp ce la grupul cu boală 
coronariană ischemică valoarea calculată a fost de 
0,82 ± 0,18 mm, cu aproximativ 0,1 mm mai mică 
şi la cei sănătoşi valoarea medie a IMT carotidiană 
af fost de 0,71 ± 0,13 mm, cu aproximativ 0,1 mm 
mai mică decât la cei cu boală coronariană şi cu 0,2 
mm mai mică decât în cazul celor cu arteriopatie 
periferică.

Aşadar, din punct de vedere al evoluţiei proce-
sului de ateroscleroză se observă că, pe măsură ce 
acesta avansează, fapt dovedit de creşterea grosimii 
intimă-medie a arterei carotide comune, primele 
semne ale ischemiei se produc la nivelul arterelor 
mai mici precum cele coronare, ulterior acestea ma-
nifestându-se şi la nivelul arterelor mai mari precum 
cele femurale sau poplitee prin scăderea indicelui 
gleznă-braţ.

Vârsta medie în cazul celor trei grupe de pacienţi 
a fost sensibil egală în cazul celor cu boală coro-
nariană de 67,55 ± 8,53 ani şi de 66,74 ± 8,31 ani în 
cazul celor cu arteriopatie periferică, dar mai mare 
faţă de grupul pacienţilor sănătoşi la care media 
calculată a fost de 63 ± 8,43 ani. Din compararea 
mediilor de vârstă reiese că în cazul pacienţilor cu 
boală cardiovasculară media de vârstă a fost mai 
mare decît în cazul celor sănătoşi, deci la pacienţii 
mai vârstnici, odată cu trecerea timpului, procesul 
de ateroscleroză evoluează atingând un nivel critic 
de la care apar manifestările ischemice. 

Dacă în cadrul evaluării procesului de atero-
scleroză se are în vedere şi prezenţa plăcilor de ate-
rom de la nivelul arterelor carotide interne faţă de 
utilizarea doar a grosimii intimă-medie carotidiană, 
atunci puterea modelului de predicţie creşte sem-
nifi cativ statistic atât în cazul bolii coronariene ate-
ro sclerotice (p < 0,0001), cât şi al arteriopatiei obli-
te rante a membrelor inferioare (p = 0,01). 

Pentru întreg lotul de pacienţi cea mai efi cientă 
metodă de predicţie a bolii coronariene ischemice a 
fost ecografi a carotidiană prin măsurarea atât a 
IMT pe artera carotidă comună, cât şi prin determi-
narea plăcilor ateromatoase de la nivelul arterelor 
carotide interne, dar diferenţă semnifi cativă statistic 
s-a înregistrat doar faţă de modelul ce măsura doar 
IMT pe artera carotidă comună ca marker al atero-
sclerozei. Prezenţa plăcilor ateromatoase la nivelul 
arterelor carotide interne creşte puterea de predicţie 
a bolii coronariene ischemice, probabil ca urmare a 
formării plăcilor de aterom cu preponderenţă la ni-
velul arterelor cu diametrul mai mic precum artera 
carotidă internă sau arterele coronare. Dar şi crite-
riile NICE oferă o bună oportunitate de predicţie a 

bolii coronariene ischemice în lipsa ecografi ei 
Doppler carotidian. 

La grupa de vârstă sub 65 de ani cea mai bună 
metodă de predicţie a bolii coronariene ischemice a 
fost reprezentată de modelul al treilea, în care la 
evaluarea procesului de ateroscleroză prin ecografi e 
Doppler s-au determinat atât grosimea intimă-me-
die la nivelul arterei carotide comune, cât şi pre-
zenţa plăcilor de aterom la nivelul arterelor carotide 
interne, înregistrându-se diferenţă semnifi cativă 
sta tistic atât faţă de modelul al doilea, ce se baza 
doar pe măsurarea IMT la nivelul arterei carotide 
comune, cât şi faţă de primul model ce se baza pe 
criteriile NICE de predicţie a bolii coronariene. 

Apariţia leziunilor de ateroscleroză la nivelul 
arterei carotide comune sau pe artera carotidă inter-
nă într-un timp mai scurt cum este cazul grupei de 
pacienţi cu vârsta sub 65 de ani refl ectă o dinamică 
mai accelerată a procesului de ateroscleroză ca 
urmare fi e a factorilor de risc cu valori crescute, fi e 
a terenului pe care apare, cum ar fi  de exemplu sin-
dromul infl amator sau un pattern genetic specifi c, 
ceea ce are drept rezultat apariţia leziunilor atero-
sclerotice şi la nivelul circulaţiei coronariene, iar 
legătura cu leziunile de la nivelul arterelor carotide 
este mai caracteristică decât în cazul grupei de pa-
cienţi cu vârsta peste 65 de ani.

La grupa pacienţilor cu vârsta peste 65 de ani 
predicţia cea mai bună a bolii coronariene ischemice 
a avut-o primul model în care am utilizat criteriile 
NICE de probabilitate a bolii coronare, diferenţa 
faţă de celelalte modele fi ind semnifi cativă statistic 
doar faţă de cel de-al doilea model în care am eva-
luat procesul de ateroscleroză prin ecografi e 
Doppler doar la nivelul arterei carotide comune.

În cazul acestor pacienţi, deoarece timpul de ac-
ţiune al factorilor de risc pentru ateroscleroză este 
mai îndelungat, apariţia leziunilor aterosclerotice 
nu mai este infl uenţată atât de dinamica procesului, 
cât de timpul de acţiune şi nivelul factorilor de risc 
implicaţi în procesul de ateroscleroză. 

De asemenea, ponderea pacienţilor cu boală car-
diovasculară a fost semnifi cativ statistic mai mare 
decât a celor fără boală cardiovasculară, ceea ce 
refl ectă riscul hipertensiunii arteriale asupra bolilor 
cardiovasculare. Din punct de vedere al bolii car-
dio vasculare prezente pe primul plan se afl ă boala 
coronariană ischemică într-un procent de 42,3%, 
urmată fi ind de asocierea boală coronariană ische-
mică şi arteriopatie periferică a membrelor inferioa-
re – 26,13%, la polul opus situându-se arteriopatia 
periferică a membrelor inferioare de sine stătătoare, 
cu un procent de 1,8%, aceste diferenţe fi ind semni-
fi cative şi statistic (p = 0). Această distribuţie re-
fl ectă dinamica procesului de ateroscleroză, care 
mai întâi produce obstrucţia lumenului arterelor 
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mai mici precum cele coronare ulterior producân-
du-se şi obstrucţia arterelor cu diametrul mai mare 
precum cele femurale sau poplitee. De obicei, la 
nivelul arterelor coronare obstrucţia critică care în 
condiţii de efort este acompaniaţă de simpto ma-
tologie precum angina pectorală de efort, apare la o 
stenoză de 70-80% din lumen în timp ce în cazul 
arterei femurale sau poplitee stenoza critică apare 
la o stenoză de 50% din lumenul arterei, fi ind 
urmată în condiţii de efort de apariţia claudicaţiei 
intermitente.

Natura aterosclerotică a arteriopatiei periferice a 
membrelor inferioare la pacienţii din studiu este 
dovedită şi de relaţia liniară pozitivă care există 
între grosimea intimă-medie mai mare de 0,9 mm şi 
prezenţa bolii arteriale periferice evaluată pe baza 
indicelui gleznă-braţ. Tot în acest sens ponderea 
procentuală a cazurilor cu arteriopatie periferică a 
membrelor inferioare este statistic superioară în 
grupul cu IMT mai mare de 0,9 mm faţă de grupul 
cu IMT mai mic de 0,9 mm (p = 0,002).

De asemenea, dacă în cuantifi carea gradului de 
ateroscleroză carotidiană am ţinut cont şi de pre-
zenţa plăcilor de aterom de la nivelul arterei caro-
tide interne, atunci gradul de corelare cu arteriopatia 
periferică a crescut, fapt dovedit şi de compararea 
curbelor ROC în cazul celor două modele. 

Datorită etiologiei comune aterosclerotice, între 
boala cardiacă ischemică şi arteriopatia ateroscle-
rotică de la nivelul membrelor inferioare a existat 
corelaţie statistică în lotul de studiu (r = 0,336 şi p 
0). Astfel am observat că în grupul pacienţilor cu 
boală coronariană ischemică ponderea cazurilor de 
arteriopatie periferică a membrelor inferioare este 
statistic superioară celei din grupul fără boală co-
ronariană ischemică, ceea ce demonstrează evoluţia 
concomitentă a celor două afecţiuni cardiovasculare 
în contextul procesului de ateroscleroză. 

CONCLUZII

Utilizarea criteriului ecografi ei carotidiene în 
predicţia a riscului de boală coronariană ischemică 
la pacienţii hipertensivi este superioară criteriului 

NICE de probabilitate a bolii coronariene atero-
sclerotice doar în cazul grupei de vârstă sub 65 de 
ani şi doar dacă în calculul riscului intră şi prezenţa 
plăcilor de aterom de la nivelul arterei carotide 
interne. La grupa de vîrstă peste 65 de ani, criteriul 
NICE de probabilitate a bolii coronariene ateroscle-
rotice este un model potrivit de predicţie a bolii 
coronariene, mai ales dacă din punct de vedere eco-
grafi c ne raportăm doar la grosimea intimă-medie a 
arterei carotide comune.

Astfel, efectuarea ecografi ei Doppler carotidiene 
la persoanele cu factori de risc cardiovascular, dar 
asimptomatice, este foarte importantă deoarece re-
pre zintă o probă martor pentru boala coronariană, 
boala arterială periferică, cât şi pentru riscul trom-
boemboligen în teritoriul circulaţiei intracraniene.

În concluzie, putem afi rma că pentru medicul de 
familie efectuarea ecografi ei carotidiene la pacienţii 
cu multipli factori de risc cardiovascular ar trebui 
să reprezinte un standard în funcţie de care să tri-
mită pe o cale rapidă (fast track) pacienţii cu risc 
crescut la medicul cardiolog sau neurolog pentru 
investigaţii suplimentare în vederea stabilirii diag-
nosticului de boală cardiovasculară şi a strategiei 
terapeutice de urmat.

Consider că efectuarea ecografi ei Doppler caro-
tidiene la pacienţii cu multipli factori de risc car-
diovascular este un test neinvaziv uşor acceptat de 
pacient, necesar pentru evaluarea riscului de boală 
coronariană superioară algoritmului recomandat de 
ghidul NICE, în special la grupa de vârstă sub 65 de 
ani, sau a riscului de boală arterială periferică ce 
permite medicului de familie împreună cu medicul 
cardiolog, neurolog sau diabetolog aplicarea unor 
măsuri de profi laxie a factorilor de risc cardiovas-
cular sau tratament al bolii cardiovasculare consti-
tuite şi prevenirea apariţiei complicaţiilor majore a 
bolii cardiovasculare precum infarctul miocardic, 
accidentul vascular cerebral sau arteriopatia oblite-
rantă periferică clinic manifestă ce scad calitatea 
vieţii, speranţa de viaţă, cresc cheltuielile în siste-
mul medical şi produc invaliditate sau decesul per-
soanei.
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