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INTRODUCERE

Angiotensina II, ca ¿i moleculå
efectoare produså de axa renina –
angiotensinå – aldosteron, este cel
mai puternic vasoconstrictor
natural, contribuind la hiper-

tensiune. Datele din literaturå indicå angiotensina
ca un puternic proinflamator cu rol major în
cre¿terea ¿i remodelarea plåcii de aterom. Studiile
efectuate in vitro ¿i in vivo aratå cå blocarea
angiotensinei II reduce semnificativ concentra¡ia
substan¡elor proinflamatoare ¿i a stressului
oxidativ în modelele inflamatorii utilizate. Blocarea
angiotensinei II prin inhibitori ai enzimei de
conversie ai angiotensinei sau blocan¡i ai
receptorilor angiotensiei II s-au dovedit benefice
pentru pacien¡ii cu afec¡iuni inflamatorii. Inter-
pretarea statisticå a dovedit cå acest efect este
independent de efectul antihipertensiv, ceea ce
sugereazå posibilitatea ca IECA så se constituie
într-o claså nouå de antiinflamatoare a cåror
beneficii så depå¿eascå cu mult efectele cardio-
vasculare (1,2,3).

Alåturi de factorii de risc binecunoscu¡i pentru
aterosclerozå, markerii inflamatori – cum ar fi
proteina C reactivå, TNF-α cât ¿i IL-6, s-au dovedit
factori de risc independen¡i atât la pacien¡ii cu
afec¡iuni cardiovasculare cât ¿i la cei sånåto¿i
(4,5,6).

Datele din literaturå dovedesc rolul angio-
tensinei II în generarea de radicali liberi de oxigen.
(7,8) Independent de aceasta, au fost dovedite
efecte proinflamatoare ale angiotensinei II.
Activarea receptorilor AT1 duc la activarea
factorului nuclear (NF)-κ B, care este considerat

în prezent cel mai important factor de transcriere
în reglarea func¡iilor peretelui vascular. Printre
altele activarea (NF)-κ B duce la producerea unor
citokine ¿i factori de adeziune cu rol proinflamator
¿i proaterogenic dovedit, cum ar fi: TNF-α, IL-6,
IL-8, monocite chemotactic protein, molecula de
adeziune vascularå-1, selectina E ¿i TGF-β (5,6,
9,10,11).

Studii recente au identificat neopterina ca un
indicator al activitå¡ii complexului monocite/
macrofage în boala ateroscleroticå (12,13,14,).

Neopterina este un derivat de pteridinå,
secretat de macrofagele stimulate de cytokine, ¿i
anume de interferonul γ, ¿i este totodatå un
marker sensibil al activårii imunitå¡ii mediate
celular (15,16,17).

Din datele de literaturå citate mai sus putem
concluziona ca angiotensina II are efect pro-
inflamator direct prin mecanism imunologic în
timp ce, neopterina måsoarå tocmai activitatea
acestui proces inflamator imun. Conform datelor
de mai sus, administrarea de IECA, care blo-
cheazå activitatea angiotensinei II ar trebui så fie
oglinditå de scåderea nivelurilor serice de neop-
terinå. Scopul acestei lucråri este acela de a
dovedi ra¡ionamentul de mai sus.

MATERIAL ªI METODÅ
S-au luat în studiu 80 de pacien¡i cu boalå

ateroscleroticå coronarianå manifestatå prin an-
ginå pectoralå instabilå, diagnostica¡i în perioada
2004-2005 în Clinica de Cardiologie Oradea. Nici
unul dintre ace¿ti pacien¡i nu au prezentat evi-
den¡ele unei afec¡iuni autoimune, hipertensiune
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arterialå sau insuficien¡å ventricularå stângå la
momentul includerii în studiu sau pe parcusul
acestuia.

Tratamentul administrat pentru angina pec-
toralå instabilå a fost acela¿i la to¡i pacien¡ii:
betablocante, nitra¡i retard, enoxaparinå, antia-
gregante plachetare ¿i statine. Jumåtate (n= 40)
dintre pacien¡i au primit adi¡ional IECA. Pacien¡ii
care au primit IECA au fost ale¿i în func¡ie de
aderen¡a la studiu ¿i de complian¡a la tratament.

Inhibitorul enzimei de conversie utilizat a fost
lisinoprilul, datoritå utilizårii acestuia pe scarå largå
atât în tratamentul hipertensiunii arteriale cât ¿i
în preven¡ia remodelårii ventriculare dupa IMA,
dar ¿i pentru asigurarea complian¡ei prin cost
redus ¿i administrarea o singurå datå pe zi. Doza
administratå a fost de 5mg/zi.

S-a dozat neopterina sericå în momentul diag-
nosticårii ¿i dupå 1 an de tratament. Metoda de
dozare a neopterinei a fost prin tehnica ELISA,
(chituri DRG Diagnostics). (18) Valoarea de „cut
off” a neopterinei prin aceastå metodå este de
10 nmol/l; peste aceastå valoare, la pacien¡ii fårå
alte afec¡iuni inflamatorii sau autoimune consi-
deråm neopterina pozitivå, ca marker al activitå¡ii
plåcii de aterom.

Concomitent s-a urmårit evolu¡ia pacien¡ilor
pe durata unui an de la internare, monitori-
zându-se apari¡ia altor pusee de anginå pectoralå
instabilå, infarct miocardic acut, precum ¿i
caracterul episoadelor de durere cardiacå

Am denumit pacien¡ii care au primit adi¡ional
IECA lotul 1, iar pacien¡ii care au primit tratamentul
standard pentru anginå instabilå lotul 2. 

REZULTATE
Vârsta medie a fost de 57,5 ± 2,2 ani,

respectiv de 57,3 ± 1,9 ani în lotul 1 ¿i de 57,8
± 2,3 ani în lotul 2. 38 (47.5%) au fost femei ¿i
42 (52.5%) au fost bårba¡i cu urmåtoare
distribu¡ie în cele douå loturi: în lotul 1 22 (55%)
au fost femei ¿i 18 (45%) au fost bårba¡i. În lotul
2 16 (40%) au fost femei ¿i 24 (60%) au fost
bårba¡i (fig. 1).

Din graficul de mai sus, se remarcå în lotul 1
un numår mai mare de femei decât bårba¡i.
Acestea sunt femei care au acceptat tratamentul
cu IECA în vederea studiului. Aceasta confirmå
datele dinliteraturå conform cårora femeile sunt
mai compliante la tratament decât bårba¡ii.

La momentul internårii, valorile neopterinei
serice au fost crescute peste valoarea de „cut off”
la 37 (92.5%) dintre pacien¡ii din lotul 1 ¿i la 35
(87.5%) dintre pacien¡ii din lotul 2 (fig. 2).

Figura 1. Reparti¡ia pe sexe, comparativ, în cele douå loturi

Figura 2. Procentul pacien¡ilor cu valori crescute
ale neopterinei serice la internare, comparativ, în
cele 2 loturi

În urma tratamentului administrat pentru
fiecare dintre cele douå loturi dupå metoda
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expuså mai sus, la un an de la internare, 12 (30%)
pacien¡i din lotul 1 au prezentat valori crescute
ale neopterinei serice, în timp ce în lotul 2, 21
(52.5%) pacien¡i prezentau valori crescute ale
neopterinei serice (fig. 3).

Figura 3. Procentul pacien¡ilor cu valori crescute
ale neopterinei serice, dupå 1 an de tratament,
comparativ, în cele douå loturi

Din analiza celor douå grafice, se observå cå,
la momentul internårii, în lotul 1 erau mai mul¡i
pacien¡i cu valori crescute ale neopterinei serice
decât în lotul 2. Dupå un an de tratament al
afec¡iunii coronariene, identic în cele douå loturi,
cu excep¡ia administrårii de IECA pacien¡ilor din
lotul 1, se observå cå în lotul 1 sunt cu 9 mai
pu¡ini pacien¡i cu valori crescute ale neopterinei
serice, ceea ce reprezintå 22.5% din lotul 1. Acest
rezultat dovede¿te cå, în måsura în care
neopterina este un indicator al activitå¡ii plåcii de
aterom, IECA au un puternic efect antiinflamator
asupra proceselor inflamatorii din placa de
aterom.

În lotul 1, 19 (47.5%) pacien¡i au prezentat
dureri precordiale la eforturi mari, dureri care
au cedat la nitroglicerinå ¿i/sau repaus; 11 (27.5%)
pacien¡i din lotul 1 au prezentat durere pre-
cordialå la efortul necesar activitå¡ilor de rutinå
zilnice; 5 (12.5%) pacien¡i au prezentat durere
precordialå spontanå, cu modificåri acute de fazå
terminalå ¿i modificåri enzinatice, (infarct mio-
cardic non Q), care au necesitat spitalizarea. Un
(2.5%) pacient din lotul 1 a prezentat infarct
miocardic acut. Nu s-a înregistrat nici un deces.
Patru (10%) pacien¡i nu au acuzat dureri pre-
cordiale (fig. 4, fig. 5).

În lotul 2, 8 (20%) pacien¡i au prezentat durere
precordialå la eforturi mari, 18 (45%) pacien¡i
au prezentat durere precordialå la eforturi
necesare activitå¡ilor zilnice, cu limitarea im-
portantå a capacitå¡ii de efort, 10 (25%) pacien¡i
au prezentat durere precordialå spontanå, cu
modificåri acute de fazå terminalå ¿i modificåri
enzinatice, (infarct miocardic non Q), care au
necesitat spitalizarea. Patru (10%) pacien¡i din lotul

1 au prezentat infarct miocardic acut, dintre
ace¿tia 1 (2.5%) a decedat (fig. 4, fig. 5).

Figura 4. Apari¡ia durerii cardiace la eforturi mari
¿i medii, comparativ, în cele douå loturi

Din cele douå grafice de mai sus, putem
concluziona cå, în lotul 1, a fost mai mare
numårul pacien¡ilor cu durere la eforturi mari,
dar care puteau desfå¿ura activitå¡ile rutinei zilnice,
pe când în lotul 2, numårul pacien¡ilor cu dureri
cardiace la eforturi mari a fost mai mic, dar un
procent semnificativ din pacien¡ii acestui lot au
prezentat dureri cardiace la eforturile rutinei
zilnice, cu limitarea importantå a capacitå¡ii de
efort.

În ceea ce prive¿te accidentele coronariene
acute, în lotul 1 acestea s-au limitat la 15% dintre
pacien¡ii lua¡i în studiu, pe când în lotul 2, 35%
dintre pacien¡i au necesitat spitalizare pentru
infarct cu sau fårå supradenivelare de ST. Dintre
ace¿tia, 1 pacient a decedat.

Doar 4 pacien¡i din lotul 1 nu au mai acuzat
dureri precordiale în anul urmåtor, pe când to¡i
pacien¡ii din lotul 2 au prezentat dureri pre-
cordialå, în ciuda tratamentului administrat ¿i a
complian¡ei la tratament. 

Figura 5. Inciden¡a accidentelor coronariene acute,
comparativ, în cele douå loturi
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CONCLUZII
Acest studiu eviden¡iazå evolu¡ia rezervatå a pacien¡ilor diagnostica¡i cu anginå pectoralå instabilå.

Rezultatele ob¡inute în acest studiu nu sunt surprinzåtoare dacå luåm în considerare substratul teoretic al
acestei lucråri. În opinia noastrå, acest studiu deschide drumul pentru alte studii clinice ce ar putea determina
lårgirea spectrului de utilizare al IECA. Acestea erau folosite pânå în prezent ca ¿i antihipertensive ¿i în
insuficien¡a cardiacå. Conform acestui studiu, IECA pot fi folosite ca ¿i stabilizatoare ale plåcii de aterom,
pentru a îmbunåtå¡ii prognosticul pacien¡ilor cu anginå pectoralå instabilå.
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