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REZUMAT
Scop: Studiul de faţă şi-a propus o comparaţie între evoluţia pacienţilor cu PAH şi a celor cu alte forme de
HTP sub tratament cu sildenafil/bosentan.
Material şi metodă: 42 pacienţi cu HTP de cauze variate (împărţiţi în trei grupuri distincte funcţie de etiologia
HTP), urmăriţi în cadrul Spitalului Clinic de Pneumologie Iaşi pe o perioadă de 8-24 luni. Pacienţii au primit
sildenafil 20(25)mgx3/zi, bosentan 125mgx2/zi sau terapie combinată.
Rezultate: Favorabile, fără diferenţe semnificative atât în rândul pacienţilor cu indicaţie de tratament
acceptată de ghiduri – 30 pacienţi –, cât şi în rândul celor 12 pacienţi cu forme de HTP fără indicaţie, conform
ghidurilor, de tratament cu bosentan/sildenafil.
Concluzii: Tratamentul cu sildenafil/bosentan/sildenafil+bosentan are un efect favorabil asupra evoluţiei
pacienţilor indiferent de etiologia HTP.
Cuvinte cheie: tratament, sildenafil, bosentan

ABSTRACT
Aim: The below study presents a comparison between the evolution of patients with PAH and the ones with
other forms of HTP under treatment with sildenafil/bosentan.
Matherial and method: 42 patients with HTP of different causes (divided in three groups by HTP ethiology)
monitored in Clinical Pneumology Hospital of Iasi for a period of 8-24 months. Patients received sildenafil 20
(25)mg x3/day, bosentan 125mgx2/day or combined therapy.
Results: Favorable, without semnificant differences both for the patients with indication for treatment
accepted by the guiding lines – 30 patients – and for the 12 patients with forms of HTP without indication,
according to the guiding lines, for treatment with bosentan/sildenafil.
Conclusions: Sildenafil/bosentan/sildenafil+bosentan treatment has a favorable effect on the patients
evolution irrespective HTP ethiology.
Key words: treatment, sildenafil, bosentan

Hipertensiunea arterială pulmonară, definită
printr-o presiune medie în artera pulmonară (PAPm)
mai mare de 25 mm Hg în repaus, este un sindrom

şi nu o boală, sau, mai corect, o etapă evolutivă a
multiple boli care, în faza finală, pot duce la
creşterea presiunii în circulaţia pulmonară. Acest
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lucru este evidenţiat dacă parcurgem clasificarea
Dana Point (2008) a HTP (2):
Grupul 1. Hipertensiunea pulmonară arterială
(PAH):
Idiopatică ( IPAH);
Familială (BMPR2, ALK1 etc.);
Hipertensiunea pulmonară persistentă a nounăscutului;
Medicamente şi toxice;
Asociată cu:
• boli de ţesut conjunctiv (PAH-CTD);
• şunturi congenitale sistemico – pulmonare;
• hipertensiune portală;
• infecţie HIV;
• anemia hemolitică cronică;
• schistosomiaza.
Grupul 2. Hipertensiunea asociată cu afectare
venoasă/capilară semnificativă:
• maladia venoocluzivă pulmonară;
• hemangiomatoza capilară pulmonară.
Hipertensiunea pulmonară secundară bolilor
cordului stâng:
• disfuncţie sistolică;
• disfuncţie diastolică;
• valvulopatii.
Hipertensiunea arterială pulmonară asociată cu
hipoxemie:
• boală pulmonară cronică obstructivă;
• boală interstiţială pulmonară;
• tulburări respiratorii în timpul somnului;
• hipoventilaţie alveolară;
• expunere cronică la altitudine înaltă;
• anomalii de dezvoltare.
Hipertensiunea arterială pulmonară cronică
postembolică (CTEPH):
• obstrucţia tromboembolică a arterelor pulmonare proximale;
• obstrucţia tromboembolică a arterelor pulmonare distale;
• embolism pulmonar non-trombotic (tumori,
paraziţi, materiale străine).
Cauze diverse: sarcoidoză, histiocitoză X, limfangiomatoză, compresia extrinsecă a vaselor pulmonare (adenopatii, tumori, mediastinită fibrozantă),
afecţiuni tiroidiene, glicogenoze, boala Gaucher,
telangiectazia hemoragică ereditară, hemoglobinopatii, boli mieloproliferative, splenectomia).
Putem înţelege hipertensiunea pulmonară ca un
echivalent la nivelul circulaţiei pulmonare al hipertensiunii arteriale la nivelul circulaţiei sistemice.
Hipertensiunea arterială tratată necorespunzător
va genera insuficienţă cardiacă stângă în timp ce
hipertensiunea pulmonară tratată necorespunzător
va genera insuficienţă cardiacă dreaptă.

Trei condiţii obligatorii definesc tratamentul
corespunzător al unei afecţiuni: complianţa pacientului, competenţa medicului şi existenţa tratamentului standardizat şi accesibil. Atât pentru HTA, cât
şi pentru HTP, primele două condiţii variază de la
caz la caz. Diferenţa majoră: în ceea ce priveşte
tratamentul HTP suntem încă în faţa unui început;
ghidurile sunt puţin categorice în afirmaţii, singurele
forme unanim acceptate pentru tratament medicamentos specific fiind şi cele mai rare: hipertensiunea
arterială pulmonară idiopatică/familială şi din bolile
de ţesut conjunctiv (1,2,3). În rest, există formulări
vagi de tipul celei întâlnite în cazul utilizării bosentanului: „acceptat în tratamentul HTP clasa III-IV,
eficienţa fiind demonstrată în HTP idiopatică/
familială şi din colagenoze dar fără boală pulmonară
semnificativă interstiţială...“. Mai mult, există
diferenţe între diferite continente şi chiar între ţări
ale aceluiaşi continent: astfel, în Australia iloprostul
inhalator este acceptat şi în tratamentul HTP cronice
trombembolice; epoprostenolul este acceptat pentru
tratamentul HTP idiopatice/familiale în ţări ca
Franţa, UK, Italia dar nu şi de EMEA (Agenţia
Europeană a Medicamentului) (1,2,3).
Înţelegem astfel şi prognosticul rezervat al
afecţiunii, speranţa medie de viaţă, în absenţa unui
tratament adecvat variind între 2,8-3,5 ani, din
momentul stabilirii diagnosticului; cum am mai
spus, tratamentele adecvate sunt încă departe de a fi
bine stabilite, iar medicaţia dovedită a avea efecte
benefice certe are costuri relativ prohibitive (4).
Sumarizând, putem spune că despre HTP
cunoaştem cât cunoşteam la 1950 despre hipertensiunea arterială sistemică (HTA), sau poate mai
puţin. Şi aceasta, în condiţiile în care sindromul de
HTP ocupă locul trei ca importanţă prognostică şi
severitate evolutivă în practica de medicină internă,
după boală coronariană ischemică şi HTA. De aici
şi provocarea aruncată tuturor disciplinelor medicale şi în special pneumologului şi cardiologului –
clinicienii cel mai frecvent implicaţi în diagnosticul
şi prognosticul HTP – de o afecţiune frecventă, cu
un prognostic infaust, relativ neglijată până în
ultimii ani şi a cărei ecuaţie de rezolvare are încă
necunoscute cel puţin egale cunoscutelor. Cea mai
clară dovadă în acest sens este oferită de înseşi
ghidurile ERS/ESC referitoare la tratamentul HTP
(1) (Tabelul 1).
Se observă clar două stări de fapt: prima, deja
semnalată, variabilitatea tratamentului de la ţară la
ţară; a doua: ştim să tratăm PAH; ce facem însă cu
restul formelor de HTP? Studiul de faţă şi-a propus
să încerce un început de răspuns la această
întrebare.
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TABELUL 1
TRATAMENT
Ca-blocante
Antagoniştii receptorilor endotelinici
Ambrisentan
Bosentan
Sitaxentan
Inhibitorii fosfodiesterazei 5
Sildenafil
Tadalafil (in evaluare in UE)
Prostanoizi
Beraprost
Epoprostenol i.v.
Iloprost inhalator
Iloprost i.v.
Treprostinil s.c.
Treprostinil i.v.
Treprostinil inhalator (in evaluare in UE)
Terapie combinată de la început
Terapie combinată secvenţială

CLASA DE RECOMANDARE – NIVEL DE EVIDENŢĂ
NYHA II
NYHAIII
NYHA IV
I-C
I-C
I-A
I-A
IIa - C

I–A
I-A
I-A

IIa - C
IIa - C
IIa - C

I-A
I-B

I-A
I-B

IIa - C
IIa - C

IIa - C

IIb - B
I-A
I-A
IIa - C
I-B
IIa - C
I-B
IIa - B

I-A
IIa - C
IIa - C
IIa - C
IIa - C
IIa – C
IIa - C
IIa – B

Septostomia atrială cu balon

-

I-C

I–C

Transplant pulmonar

-

I-C

I-C

TABELUL 2
Tratament
Ca-blocante
Ambrisentan
Bosentan
Sitaxentan
Sildenafil
Tadalafil
Beraprost
Epoprostenol i.v.
Iloprost inhalator
Iloprost i.v.
Treprostinil s.c.

Treprostinil i.v.
Treprostinil inhalator

Ţară cu indicaţie înregistrată
USA, Canada
UE
USA, Canada
UE
UE
USA, Canada
UE
USA
Japonia, Coreea
USA, Canada
Unele ţări europene fără
înregistrare EMEA
USA
UE
Noua Zeelandă
USA
Canada
Unele ţări europene fără
înregistrare EMEA
USA
Canada
USA

MATERIAL ŞI METODE
Studiul a inclus 3 loturi de pacienţi:
1. G1: pacienţii cu indicaţie unanim acceptată
de ghiduri pentru tratamentul cu sildenafil şi/sau
bosentan – 9 pacienţi – dintre care 8 cu HTP
idiopatică şi 1 cu HTP asociată cu boală de ţesut
conjunctiv (sclerodermie) (1);

Etiologia HTP
PAH
PAH
PAH
PAH
PAH
PAH
PAH
PAH
PAH
IPAH, PAH-CTD
PAH

Clasa NYHA
II – IV
II, III
II – IV
II, III
III
II – IV
II, III
II - IV
II – IV
III, IV
III, IV

PAH
IPAH
IPAH, PAH-CTD, CTEPH
PAH
PAH
IPAH

III, IV
III
III, IV
II – IV
III, IV
III

PAH
PAH
PAH

II – IV
III, IV
III

2. G2: pacienţii care nu au o indicaţie fermă de
tratament conform ghidurilor, dar există evidenţe
importante privind efectul benefic al sildenafilului/
bosentanului – 21pacienţi – dintre care 10 cu HTP
cronică posttrombembolică, 4 cu HTP restantă
postmalformaţie cardiacă corectată chirurgical şi 7
cu HTP prin sindrom Eisenmenger (1, 10, 11, 13,
20, 31);
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3. G3: pacienţi a căror terapie a fost iniţiată
luând în calcul doar rapoarte anecdotice din
literatura de specialitate – 12 pacienţi – dintre care
1 cu HTP prin fibroză pulmonară idiopatică, 1 cu
HTP prin deformare toracică majoră, 1 cu HTP prin
boală polichistică pulmonară, 6 cu HTP prin
valvulopatie mitrală, 3 cu HTP prin insuficienţă
cardiacă severă (17,18,19,25,26,27,28,29,30).
Pacienţii cu suspiciune de HTP au fost selectaţi
după o evaluare comună pneumocardiologică şi
efectuarea unei ecocardiografii transtoracice 2D,
PW, CW şi CD care să indice prezenţa HTP
(14,22).
Pacienţii cu rezultat ecocardiografic pozitiv au
fost supuşi unei investigaţii complexe anterior
accesului la tratament. Aceasta a constat în:
• EKG-ul: ritm, frecvenţă cardiacă, unda P, axa
complexului QRS, aspectul segmentului ST
– T, notându-se şi orice alte modificări EKG
particulare.
• Radiografia toracică standard: aspectul vaselor pulmonare la nivelul hilului şi în periferie,
aspectul siluetei cordului, modificările difuze
sau localizate ale parenchimului pulmonar.
• Tomografia computerizată cu substanţă de
contrast: modificările apărute la nivelul pleurei, parenchimului, vaselor pulmonare.
• Ecocardiografia: presiunea sistolică în artera
pulmonară (PAPs), TAPSE (excursia sistolică
a planului inelului tricuspidian – direct
corelată cu severitatea bolii şi prognosticul
vital), absenţa/prezenţa insuficienţei tricuspidiene şi severitatea acesteia, dimensiunile
AD (atriul drept) şi VD (ventricul drept),
absenţa/prezenţa şunturilor intracardiace,
orice alte modificări semnificative la nivelul
cordului sau vaselor mari. (1,2,14)
• Cateterismul cardiac drept: PAD (presiunea
în AD), PCPB (presiunea blocată în capilarul
pulmonar), PAPs (presiunea sistolică în artera
pulmonară), RPT (rezistenţa pulmonară
totală), indexul şi debitul cardiac. (1,4,9)
• Determinarea presiunii parţiale a gazelor
sanguine: PaO2, PaCO2, pH-ul sanguin.
• Testul de mers 6 minute: metodă simplă şi
ieftină de evaluare a capacităţii de efort şi,
implicit, a severităţii bolii la pacienţii cu
HTP; valoare importantă predictivă direct
proporţională cu supravieţuirea pacientului;
s-au notat: FC, gradul dispneei, SaO2 la
începutul şi finalul testului, distanţa parcursă
raportată la distanţa prezisă şi orice alte
informaţii legate de comportarea pacientului
în timpul testului.(1,2,5,9,24,25)

• Explorări funcţionale respiratorii: CV (capacitate vitală), VEMS (volumul expirator
maxim/sec), IT(indicele Tiffneau), MEF50,
CPT (capacitatea pulmonară totală).
• Analize biochimice de rutină: hemoleucograma completă, TGO, TGP, GGT, ionograma
sanguină, uree, creatinină, acid uric, fibrinogen, INR.
• Analize biochimice speciale în cazuri selectate, pentru screeningul trombofiliilor, bolilor
de ţesut conjunctiv, infecţiei HIV, infecţiei cu
virusul hepatitic B sau C, prezenţei hipo/
hipertiroidiei: factor reumatoid, celule lupice,
anticorpi anti-ADN dublu spiralat, factor
antinuclear, anticorpi antifosfolipidici, electroforeza proteinelor serice, serologie HIV,
HVB, HVC, hormoni tiroidieni.
În urma tuturor investigaţiilor a fost stabilit
diagnosticul etiologic al HTP, clasa NYHA de
insuficienţă cardiacă indusă şi a fost luată decizia
finală privind administrarea medicaţiei: sildenafil
(20mgx3/zi), bosentan (125mgx2/zi), sildenafil +
bosentan p.o.; menţionăm că, la momentul înrolării
în studiu, pacienţii se aflau sub tratament cronic
clasic stabil (vechime minimă 4 săptămâni) al insuficienţei cardiace drepte asociate HTP; acest tratament a continuat pe tot parcursul studiului, dozele
fiind ajustate funcţie de datele clinice şi paraclinice;
astfel, pacienţii au primit tratament cu: furosemid
20-40 mg/zi, spironolactonă 50-150 mg/zi, diltiazem
120-360 mg/zi, inhibitori ai enzimei de conversie;
pacientul cu sclerodermie a urmat şi terapia specifică
dermatologică (14,15,21).
Pacienţii au fost evaluaţi periodic după cum
urmează:
• lunar din punct de vedere clinic: a fost apreciată dispneea conform clasificării NYHA,
evoluţia durerilor toracice anterioare (interpretate ca marker clinic al suprasolicitării
ventriculului drept prin presiunea crescută în
circulaţia pulmonară) (13), evoluţia manifestărilor sincopale;
• la 1-3 luni din punctul de vedere al analizelor
de laborator: au fost urmărite evoluţia hemoleucogramei (pentru depistarea efectelor adverse de tip anemie, trombocitopenie sau a
leucocitozei din infecţii intercurente ce ar fi
putut influenţa statusul clinic al pacientului),
transaminazelor (pentru depistarea efectelor
adverse de tip hepatocitoliză – hipertransaminazemii/marker de evoluţie pozitivă a fenomenelor de insuficienţă cardiacă dreaptă –
scăderea TGO, TGP), probelor renale – uree,
creatinină, acid uric – corelate direct
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proporţional cu evoluţia fenomenelor de
insuficienţă cardiacă dreaptă (1,2), posibile
reacţii adverse ale tratamentului, ionogramei
(pentru corectarea eventualelor dezechilibre
hidroelectrolitice), probelor de coagulare –
TQ, IP, INR – majoritatea pacienţilor fiind
anticoagulaţi, pentru aprecierea eficienţei tratamentului anticoagulant şi a influenţei tratamentului cu sildenafil/bosentan asupra indicilor de coagulare (3,4,5);
• la 3 luni din punct de vedere ecocardiografic
(au fost urmărite evoluţia PAPs/TAPSE,
dimensiunilor AD, VD/gradul insuficienţei
tricuspidiene – markeri direcţi/indirecţi, uşor
de apreciat, ai evoluţiei HTP) (1,2,3,6) şi al
testului de mers 6 minute – marker indirect
de evoluţie şi major de prognostic în evoluţia
HTP (1,2,4,9);
• la 1 an o parte dintre pacienţi au fost reevaluaţi
prin cateterism cardiac (au fost reevaluate
valorile PAD, PCPB, PAPs, RPT, indexul şi
debitul cardiac – markeri direcţi/indirecţi de
evoluţie a HTP şi a insuficienţei cardiace
drepte asociate (8,10,11);
• orice modificare semnificativă a statusului
clinic al pacientului a fost urmată de evaluări
suplimentare celor programate (clinic şi paraclinic);
• reacţiile adverse au fost notate în mod particular şi au fost urmărite în evoluţie; în patru
situaţii au impus schimbarea terapiei.
Durata de supraveghere a pacienţilor: 8-14 luni
până în acest moment.
De notat că, faţă de ceea ce ne-am propus, am
reuşit o evaluare şi urmărire sistematică completă
clinică, prin analize de laborator, ecocardiografie
(TAPSE şi PAPs) şi test de mers 6 minute (TM6M),
evaluarea prin cateterism cardiac drept neputând fi
efectuată la toţi pacienţii.
Efectuarea studiului a fost posibilă prin existenţa
Programului Naţional de Tratament al Pacienţilor
cu Hipertensiune Pulmonară (PNTHTP), program
în cadrul căruia este inclus Spitalul Clinic de Pneumologie Iaşi (centru de coordonare regional).
Existenţa programului a permis abordarea terapeutică adecvată a pacienţilor cu HTP, în alte circumstante terapia fiind practic prohibitivă prin costuri
(6000 Euro/an/pacient terapia cu sildenafil, 30000
Euro/an/pacient terapia cu bosentan).
Aprobarea prin PNTHTP a următoarelor forme
de HTP pentru a beneficia de tratament medicamentos specific (13):
• HTAP idiopatică/familială;
• HTAP asociată cu colagenoze;

• HTAP asociată cu defecte cardiace cu şunt
stânga-dreapta de tip DSA, DSV, PCA, cât şi
forma severă de evoluţie a acestora către
sindrom Eisenmenger;
• HTAP de cauză trombembolică fără indicaţie
de trombendarterectomie sau cu HTP persistenţa posttrombendarterectomie;
A permis evaluarea eficacităţii sildenafilului şi
bosentanului atât la categoriile de pacienţi cu indicaţii acceptate de ghiduri, cât şi la o parte din cei
fără indicaţii.
Suplimentar, o parte dintre pacienţii care nu se
regăseau prin afecţiunea cauzală în rândul formelor
de HTAP aprobate pentru tratament prin PNTHTP
au reuşit să-şi procure prin eforturi financiare proprii tratamentul cu sildenafil (forma condiţionată
pentru tratamentul disfuncţiei erectile – 25mgx3/zi
– având în vedere costul mai redus al tratamentului:
2500 Euro/an/pacient), beneficiind, totodată şi de
donaţii de medicament din partea firmei producătoare.
Astfel, 27 de pacienţi au fost trataţi cu sildenafil
(de notat că toţi pacienţii ce nu au primit tratament
gratuit prin PNTHTP – practic pacienţii G3 – au
putut, prin eforturi financiare proprii, să îşi permită
doar tratamentul cu sildenafil); 7 pacienţi au fost
trataţi cu bosentan; 8 pacienţi au fost trataţi cu
asocierea sildenafil + bosentan. Tratamentul a fost,
în general, bine tolerat: efecte adverse ce au impus
înlocuirea sildenafilului (epistaxis/tulburări gastrointestinale) au prezentat 2 pacienţi; tot 2 pacienţi au
prezentat efecte adverse ce au impus înlocuirea
bosentanului (hepatocitoliza); sildenafilul a fost
înlocuit cu bosentan şi invers (5,6).

REZULTATE
1. Evoluţia clinică a pacienţilor celor trei
grupuri a fost următoarea:
a. din punctul de vedere al clasei NYHA de I.C.:
• din cei 9 pacienţi ai G1: 8 cu HTP idiopatică
– la începutul tratamentului 4 se aflau în clasa
IV NYHA şi 4 în clasa III NYHA; la momentul
actual, 7 pacienţi se află în clasa II NYHA şi
1pac în clasa III – se remarcă îmbunătăţirea
cu cel puţin o clasă NYHA a nivelului de
dispnee; 1 cu HTP secundară colagenozei
(sclerodermie) – la începutul tratamentului
se află în clasa IV NYHA; la momentul actual
se află în clasa II NYHA.
• din cei 21 pacienţi ai G2: 10 cu HTP posttrombembolică – iniţial 6 se aflau în clasa IV
NYHA şi 4 în clasa III NYHA; la momentul
actual 3 se află în clasa III NYHA şi 7 în clasa
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II NYHA; se remarcă îmbunătăţirea cu cel
puţin o clasă NYHA a dispneei; 4 cu HTP
restanţa postmalformaţie cardiacă corectată
chirurgical – la începutul tratamentului toţi
se aflau în clasa III NYHA; la momentul
actual toţi se află în clasa II NYHA; 7 cu HTP
din sindromul Eisenmenger – la începutul
tratamentului 6 se aflau în clasa IV NYHA şi
1 în clasa III NYHA; la momentul actual 4 se
află în clasa III NYHA şi 3 în clasa II NYHA;
se remarcă îmbunătăţirea cu cel puţin o clasă
NYHA a dispneei;
• din cei 12 pacienţi ai G3: 6 cu HTP din
valvulopatii mitrale – la începutul tratamentului 4 se aflau în clasa IV NYHA şi 2 în clasa
III NYHA; la momentul actual 2 se află în
clasa III NYHA şi 4 în clasa II NYHA; se
remarcă îmbunătăţirea cu cel puţin o clasă
NYHA a dispneei; 1 cu HTP secundară
fibrozei idiopatice – fără rezultate semnificative ale tratamentului asupra dispneei – clasa
IV NYHA atât la începutul tratamentului, cât
şi în momentul actual; 1 cu HTP prin deformare toracică majoră – la începutul tratamentului se află în clasa IV NYHA; în acest
moment se află în clasa III NYHA; 1 cu HTP
prin boala polichistică pulmonară – la începutul tratamentului se află în clasa IV
NYHA; la momentul actual se află în clasa II
NYHA; 3 cu HTP prin insuficienţă cardiacă
severă – la începutul tratamentului toţi se
aflau în clasa IV NYHA; la momentul actual
2 se află în clasa III NYHA şi 1 în clasa II
NYHA; se remarcă îmbunătăţirea cu cel
puţin o clasă NYHA a dispneei.
Sumarizând, dintre cei 9 pacienţi ai G1, la
începutul tratamentului 5 se aflau în clasa IV NYHA
şi 4 în clasa III NYHA iar la momentul actual, 1 se
află în clasa III NYHA şi 8 în clasa II NYHA; din
cei 21 pacienţi ai G2, la începutul tratamentului 12
se aflau în clasa IV NYHA şi 9 în clasa III NYHA
iar la momentul actual 7 se află în clasa III NYHA
şi 14 în clasa II NYHA; din cei 12 pacienţi ai G3, la
începutul tratamentului 10 se aflau în clasa IV
NYHA şi 2 în clasa III NYHA iar la momentul
actual 1 se află în clasa IV NYHA, 5 în clasa III
NYHA şi 6 în clasa II NYHA.
b. Din punctul de vedere al prezenţei durerilor
precordiale şi a sincopelor:
• dintre cei 9 pacienţi ai G1: 8 cu HTP
idiopatică, toţi cu dureri precordiale la începutul tratamentului; 3 fără dureri iar 5 cu
ameliorare sub tratament; 1 pacient prezenta
sincope subintrante – actualmente fără;

pacientul cu HTP şi sclerodermie are durerile
ameliorate;
• dintre cei 21 pacienţi ai G2: 10 cu HTP
posttrombembolică din care 8 cu dureri
precordiale la începutul tratamentului; 4 fără
dureri iar 4 cu ameliorare sub tratament; 4 cu
HTP restanţa postmalformaţie cardiacă corectată tardiv, toţi cu dureri precordiale la începutul tratamentului; 3 fără dureri şi unul cu
ameliorare sub tratament; 7 cu sindrom
Eisenmenger, toţi cu dureri precordiale, 1 cu
sincope la începutul tratamentului; 2 fără
dureri, 5 cu ameliorare sub tratament, fără
sincope la pacientul ce le prezenta;
• dintre cei 12 pacienţi ai G3: toţi cu dureri
precordiale la începutul tramentului indiferent
de etiologia HTP; la momentul actual 4 fără
dureri (3 cu valvulopatie mitrală şi 1 cu IC
severă) şi restul de 8 cu ameliorare sub
tratament.
2. Evoluţia parametrilor paraclinici la pacienţii celor trei grupuri a fost următoarea:
a. Din punctul de vedere al distanţei parcurse la
TM6M:
• dintre cei 9 pacienţi ai G1: 8 cu HTP idiopatică
şi-au îmbunătăţit, sub tratament, perimetrul
de mers de la 186+/-66,8 metri la 288,4+/112,6 metri; 2 pacienţi nu au putut efectua
iniţial TM6M din cauza dispneei severe;
după tratament, 6 pacienţi au depăşit pragul
de semnificaţie prognostică pozitivă la
TM6M (330 metri); 1 cu HTP şi sclerodermie
nu a putut efectua TM6M iniţial, iar actualmente parcurge 225 metri;
• dintre cei 21 de pacienţi ai G2: 10 cu HTP
posttrombembolică şi-au îmbunătăţit, sub
tratament, perimetrul de mers de la 178,6+/82,5 metri la 272,4+/- 108,4 metri; 2 pacienţi
nu au putut efectua iniţial TM6M din cauza
dispneei severe; 6 pacienţi au depăşit după
tratament pragul de 330 metri; 4 cu HTP
restanţa postmalformaţie cardiacă corectată
chirurgical şi-au îmbunătăţit, sub tratament,
perimetrul de mers de la 208+/-68,9 metri la
259,7+/-98,5 metri; 2 pacienţi au depăşit
pragul de 330 metri; 7 cu HTP şi sindrom
Eisenmenger şi-au îmbunătăţit, sub tratament,
perimetrul de mers de la 86,2+/-48 metri la
208+/-86,4 metri, 1 pacient depăşind pragul
de 330 metri; 3 pacienţi nu au putut efectua
iniţial TM6M din cauza dispneei severe;
• dintre cei 12 pacienţi ai G3: 6 cu HTP prin
valvulopatie mitrală şi-au îmbunătăţit, sub
tratament, perimetrul de mers de la 136,6+/-
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42,5 metri la 238+/-102,8 metri, 2 pacienţi
depăşind pragul de 330 metri; pacienta cu
HTP prin fibroză idiopatică nu a putut efectua
TM6M; pacienta cu deformare toracică
majoră şi-a crescut perimetrul de mers de la
126 la 160 metri; pacienta cu boală polichistică
pulmonară şi-a crescut perimetrul de mers de
la 144 metri la 280 metri; 3 cu HTP prin IC
severă şi-au îmbunătăţit, sub tratament,
perimetrul de mers de la 98+/-18 metri la
198+/-112 metri, un pacient depăşind pragul
de 330 metri;
b. Din punctul de vedere al evoluţiei PAPs (presiunea sistolică în artera pulmonară):
• dintre cei 9 pacienţi ai G1: 8 cu HTP idiopatică
– scădere a PAPs de la 69,2 +/- 20,6 la 59,1
+/- 18,8 mmHg; la 3 pacienţi PAPs nu a scăzut
semnificativ dar statusul clinic s-a îmbunătăţit;
pacienta cu HTP şi sclerodermie a avut o
scădere a PAPs de la 55 la 45 mmHg;
• dintre cei 21 de pacienţi ai G2: 10 cu HTP
posttrombembolică – scădere a PAPs de la
68,5+/-16,8 la 59,4+/-15,9 mmHg; la 4
pacienţi PAPs nu a scăzut, dar statusul clinic
s-a îmbunătăţit; 4 cu HTP restanţă postmalformaţie cardiacă corectată chirurgical –
scădere a PAPs de la 59,6+/-10,2 la 54,3+/11,1 mmHg; la un pacient PAPs nu a scăzut
dar statusul clinic s-a îmbunătăţit; 7 cu HTP
prin sindrom Eisenmenger – scădere a PAPs
de la 88,8+/-18,2 la 79,6+/- 16,1 mmHg; la 3
pacienţi PAPs nu a scăzut dar statusul clinic
s-a îmbunătăţit; în acest sens este de notat
cazul unui pacient cu sindrom Eisenmenger
prin DSA mare, cu o valoare extremă a PAPs
(160 mmHg), care nu a scăzut sub tratament
dar pacientul a trecut din clasa IV NYHA în
clasa III NYHA de dispnee şi a putut efectua
la 1 lună de tratament TM6M (180 metri),
iniţial acest efort fiind imposibil din cauza
dispneei intense;
• dintre cei 12 pacienţi ai G3: 6 cu valvulopatii
mitrale – scădere a PAPs de la 76,8+/-22,4 la
68,7+/-18,9 mmHg; la 2 pacienţi HTP nu a
scăzut dar statusul clinic s-a îmbunătăţit; ca
revers, de notat evoluţia net favorabilă a unei
paciente, cu scăderea PAPs de la 55 la 35
mmHg; la cele 2 paciente cu HTP prin deformare toracică/prin fibroză idiopatică pulmonară PAPs nu a scăzut, dar statusul clinic
s-a îmbunătăţit la pacienta cu HTP prin
deformare toracică; la pacienta cu HTP prin
boală polichistică pulmonară – evoluţie net
favorabilă a PAPs de la 66 la 50 mmHg; 3 cu

HTP prin IC severă – scădere a PAPs de la
58,3+/-20,3 la 48,2+/-16,6 mmHg; de notat
valorile importante ale PAPs induse de IC,
contrazicând „cartea“, care atribuie valori
puţin importante HTP din IC;
c. Din punctul de vedere al evoluţiei TAPSE:
• dintre cei 9 pacienţi ai G1: 8 cu HTP idiopatică
– creştere a TAPSE de la 17,6+/-3,1 la 19,1+/2,3 mm; de remarcat îmbunătăţirea TAPSE la
2 dintre cei 3 pacienţi cu PAPs neinfluenţată
de tratament; 1 cu HTP şi sclerodermie –
TAPSE neinfluenţat (18mm);
• dintre cei 21 pacienţi ai G2: 10 cu HTP
posttrombembolică – creştere a TAPSE de la
18,2+/-2,8 la 20,6+/-2,6 mm; de remarcat
îmbunătăţirea TAPSE şi la cei 4 pacienţi cu
PAPs neinfluenţată de tratament; 4 cu HTP
restanţă postmalformaţie cardiacă corectată
chirurgical – creştere a TAPSE de la 19,5+/3,2 la 20,8+/-2,8 mm; îmbunătăţire inclusiv
la pacientul cu PAPs neinfluenţată de tratament; 7 cu HTP prin sindrom Eisenmenger
– creştere a TAPSE de la 15,8+/-4,2 la 17,6+/3,6 mm; de remarcat îmbunătăţirea TAPSE la
2 dintre cei 3 pacienţi cu PAPs neinfluenţată
de tratament;
• dintre cei 12 pacienţi ai G3: 6 cu valvulopatii
mitrale – creşterea TAPSE de la 17,2+/-4,2 la
18,4+/-4,4 mm; îmbunătăţire inclusiv la pacienta cu PAPs neinfluenţată de tratament;
îmbunătăţirea TAPSE şi la cele 2 paciente cu
boală polichistică pulmonară (de la 18 la 20
mm)/deformare majoră toracică (de la 20 la 22
mm); TAPSE staţionar la pacienta cu fibroză
pulmonară idiopatică (15 mm); 3 cu IC severă
– creşterea TAPSE de la 16+/-3 la 19+/-2 mm;
În ceea ce priveşte cateterismul cardiac drept,
până la momentul redactării lucrării, au efectuat
explorare de control doar trei pacienţi.

DISCUŢII
Cauzele şi mecanismele patogenice care
determină HTP sunt extrem de diferite. Există însă
un grad înalt de similitudine între modificările
morfologice rezultate (cunoscute drept remodelare
vasculară pulmonară) care afectează în final
arteriolele precapilare pulmonare; acestea vor
prezenta, consecutiv, tendinţa vasoconstrictivă crescută şi tromboză in situ. Rezultatul este creşterea
rezistenţei vasculare pulmonare, care conduce la
supraîncărcarea cordului drept şi, în final, la
insuficienţă cardiacă dreaptă (7,8,14).
Ghidurile actuale stabilesc tratamentul într-o
serie de afecţiuni ce determină HTP; rămân însă
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multe situaţii în care informaţiile sunt puţine,
lipsesc sau sunt chiar contradictorii. Scopul studiului de faţă a fost tocmai abordarea unora dintre
aceste situaţii, comparând rezultatele obţinute la
loturi de pacienţi la care tratamentul a fost indicat
conform ghidurilor (1,2), cu loturi la care tratamentul
HTP a fost administrat luând în calcul doar date
sporadice din literatură sau bazându-ne pe experienţa personală.
Considerăm că numărul de pacienţi recrutaţi
pentru studiu – 42 pacienţi – este satisfăcător, având
în vedere faptul că studii multicentrice, internaţionale, cu durata medie de recrutare de 4 ani, ce au
impus indicaţii acceptate de ghiduri, au înrolat între
169 şi 277 de pacienţi. (4,5,6,12)
Limitarile studiului sunt aduse, în principal, de
însăşi afecţiunea studiată: suferinţa primară sau secundară severă, nu atât foarte rară, cât cu adresabilitate şi recunoaştere medicală încă reduse; costurile ridicate ale tratamentului reprezintă o altă
limitare în studiul eficacităţii acestuia, în special la
loturile fără indicaţie acceptată de ghiduri (ceea ce
a implicat procurarea medicaţiei prin eforturi proprii). Cu siguranţă, un număr mai mare de pacienţi
ar fi adus o greutate suplimentară concluziilor
studiului. Din acest motiv, nu considerăm încheiată
recrutarea pacienţilor.
O altă limitare a studiului este dată de faptul că
explorarea prin cateterism cardiac drept (iniţială şi
de control) nu a putut fi efectuată la toţi pacienţii
(status clinic iniţial sever/refuzul pacienţilor/
dificultăţi tehnice). Având însă în vedere valoarea
prognostică de prim rang a distanţei parcurse la
TM6M, cât şi importanţa evoluţiei TAPSE considerăm că acurateţea evaluării pacienţilor nu a avut
major de suferit (22,23,24).
Nu am acordat o atenţie particulară semnificaţiei
statistice, numărul de cazuri nefiind substanţial; neam propus o prezentare cât mai detaliată a rezultatelor
pe caz, tocmai pentru că luând în calcul numărul redus
de cazuri publicate, în general, în literatura de specialitate, considerăm că studiul nostru, cu toate neajunsurile semnalate, poate contribui, prin sumarea datelor,
la clarificarea unor abordări terapeutice la o categorie
de pacienţi cu prognostic natural extrem de rezervat
(16, 27, 28, 29, 30).

Concluziile ce se desprind din cele prezentate
sunt:
1. Tratamentul cu sildenafil/bosentan/sildenafil +
bosentan are un efect favorabil asupra evoluţiei
pacienţilor indiferent de etiologia HTP, cu atât mai
demn de remarcat în rândul pacienţilor G3, care nu au
putut beneficia decât de administrarea de sildenafil;
2. Rezultatele cele mai evidente se obţin în ceea
ce priveşte statusul clinic al pacienţilor, un fapt demn
de subliniat, dincolo de cele prezentate, fiind reducerea semnificativă a numărului de spitalizări determinate de infecţiile tractului respirator la aceşti
pacienţi (remarcă valabilă şi pentru unica pacientă
cu evoluţie neinfluenţată în rest de tratament – HTP
prin fibroza pulmonară idiopatică);
3. Rezultatele cele mai reduse sunt oferite de scăderea efectivă a PAPs, dar trebuie remarcat că inclusiv
menţinerea constantă a PAPs poate fi considerată o
reuşită a tratamentului, în condiţiile unei boli cu evoluţie naturală progresivă; putem astfel afirmă că, în
situaţiile în care nu s-a reuşit scăderea PAPs, s-a obţinut stoparea agravării acesteia;
4. De notat îmbunătăţirea importantă a performanţei la TM6M (în unele cazuri spectaculoasă) şi
a TAPSE, inclusiv la pacienţii fără influenţă pozitivă
a tratamentului pe PAPs.
5. Important de subliniat tolerabilitatea bună a
tratamentului şi rezultatele benefice ale acestuia la
pacienţii cu stenoză mitrală, fapt ce contrazice părerea cvasiunanimă că în tratamentul HTP asociată
acestei valvulopatii terapia specifică (sildenafil/
bosentan) nu este recomandată;
6. Consecinţele cele mai importante ale celor
prezentate sunt:
• 3 dintre pacienţii cu HTP şi sindrom
Eisenmenger au devenit operabili;
• 2 dintre pacienţii cu HTP şi valvulopatii
mitrale au devenit operabili;
• s-a reuşit reinserţia socială şi profesională a
majorităţii – 24 din 27 – pacienţilor cu
handicap iniţial sever generat de dispneea
clasa IV şi sincope.
După toate cele prezentate, considerăm că şi
pacienţii din categoriile fără indicaţii acceptate de
ghiduri au probat un efect benefic al terapiei cu
sildenafil/bosentan.
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