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REZUMAT
Evaluarea ecocardiografi că a modifi cărilor fl uxului transmitral prin metoda Doppler spectral şi a 

modifi cărilor relaxării fi brelor longitudinale ventriculare prin metoda Doppler tisular induse de extrasistolia 
ventriculară permite aprecierea rezervei diastolice,  corelată cu viabilitatea miocardului.

Cuvinte cheie: disfunctie diastolică,  rezervă diastolică, relaxare întârziată, model 
pseudonormal

A T A T
The evaluation of changes of the pa  ern of transmitral fl ow by spectral Doppler and of the relaxation of 

longitudinal ventricular myocites by tissue Doppler technique in ventricular premature beats is a useful 
means to investigate the diastolic reserve of the heart, in correlation with the myocardial viability.
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Evaluarea viabilităţii miocardice în cardiopati a 
ischemică este deosebit de importantă pentru 
stra tegia terapeuti că, dat fi ind că rezultatele 
intervenţiilor de revascularizaţie miocardică de-
pind de prezenţa şi magnitudinea miocardului 
viabil (1).

 Numeroase studii dovedesc că până la 50% 
dintre bolnavii cu angină stabilă şi disfuncţie 
cronică de ventricul stâng  au miocard viabil şi 
pot benefi cia de revascularizare (2 )(3). Rezul-
tatele opti me se obţin atunci când miocardul 
viabil reprezintă minimum 25% din masa ventri-
culului stâng (1). 

Miocardul viabil dar hipocontracti l se carac-
terizează prin păstrarea integrităţii anatomice 
(membrane celulare intacte) şi funcţionale (me-
ta bolism energeti c conservat, rezervă inotropă 
prezentă), fapt care stau la baza metodelor de 
diagnosti c (4) (tabel.1).

Fiecare dintre metode are limitele sale (5) 
(6), incluzând între acestea şi costurile crescute. 

Cea mai accesibilă metodă de evaluare a via-
bilităţii miocardice este ecocardiografi a de stress 
la Dobutamină, La dozele mici de Dobutamină, 
miocardul hipocontracti l sau akineti c dar viabil 
îşi creşte inotropismul şi  îşi ameliorează con-
tracţia, dovedindu-se astf el existenţa rezervei 
de inotropism.

Ischemia miocardică nu afectează doar con-
tracţia ci şi relaxarea miocardului, proces acti v, 
ce se desfăşoară cu consum de energie. În 
perioada de relaxare miocardică ionii de Ca  se 
desprind de complexul troponină C-acti nă - 
miozină şi reintră în sistemul reti culo-endotelial 
datorită SERCA (sarcoplasmati c reti culum Ca+2 
ATP-asa). Procesul este consumator de energie 
şi este primul care suferă în condiţii de ischemie 
miocardică (7). Fluxul transmitral determinat 
Doppler devine  ti p relaxare întârziată: unda E 
cu viteză redusă şi durată lungă, raportul E/A 
subunitar, ti mpul de relaxare izovolumetrică 
alungit. 

Tabel 1. Metodele imagisti ce folosite în evaluarea viabilităţii miocardice

Test Principiu
SPECT (Single photon emission computed 
tomography)

Cu Thaliu -201 (Ti)-integritatea mitocondriilor
Cu Tehneţiu-99(Th) sestamibi: integritatea membranelor celulare

SPECT BMIPP Cu acid methyientadecanoic legat cu I 123: metabolismul acizilor graşi 
conservat

PET (Positron Emission Tomography) Cu 5 fl uorodeoxiglucoza: metabolismul glucozei conservat
Echocardiografi a de stress cu Dobutamină Rezerva de inotropism
RMN (rezonanţă magnetică nucleară) Dispersia moleculelor de apă în ţesut; evaluează edemul interstiţial

Tabel 2. Modifi cări hemodinamice în ischemia 
experimentală (după 8) 

Parametru Modifi care indusă de 
ischemia experimentală

Diastolă
Flux Doppler transmitral
     E redusă
     TDE alungit
     TRIV alungit
     E/A <1
Doppler tisular
     Ea redusă
     Interval Sa-Ea alungit
     Aa redusă
     Ea/Aa variabil
Sistolă
     Vol telesistolic creşte
     Vol telediastolic creşte
     Presiune telediastolică creşte

În cursul ischemiei experimentale la câine (8) 
relaxarea miocardică este mai lentă (constanta 
tau se alungeşte iar –dP/dt scade), rigiditatea 
ventriculului stâng se accentuează, presiunile 
de umplere în ventriculul stâng sunt mai mari, 
gradientul transmitral scade. Aceste modifi cări 
au răsunet asupra parametrilor diastolici 
determinaţi neinvaziv. Astf el, prin tehnica 
Doppler ti sular se evidenţiază scăderea vitezele 
undelor diastolice Ea şi Aa, alungirea intervalului 
de ti mp între unda sistolică Sa şi Ea (Sa-Ea). 
Scăderea vitezei undei Ea se corelează cu 
reducerea gradientului transmitral. Aceste 
modifi cări sunt mai evidente la nivelul peretelui 
dependent de artera ocluzionată experimental. 
Tahicardia nu modifi că funcţia sistolică 
segmentară şi globală şi scade presiunea 
telediastolică în ventriculul stâng. Unda Ea şi 
intervalul Sa-Ea se reduc iar viteza undei Aa 
creşte. Aceste modifi cări induse de tahicardie în 
ischemia miocardică experimentală se corelează 
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cu scăderea gradientului transmiral şi alungirea 
constantei tau.

Sistola şi diastola sunt însă strâns intricate iar 
ischemia experimentală aduce argumente în 
acest sens: pe lângă modifi cările diastolice des-
crise, se notează şi creşterea volumului tele sisto-
lic ceea ce duce la reducerea sucţiunii distolice, 
mecanism important de umplere diastolică, 
alături de relaxarea miocardică. Modifi cările 
undei Aa par a se datora, de asemenea, creşterii 
volumului şi presiunii telediastolice, care repre-
zintă postsarcina atriului stâng (8) (tabel 2)

Apare legiti mă introducerea noţiunii de re-
zervă diastolică, refl ectând gradul de ameliorare 
a funcţiei diastolice o dată cu ameliorarea 
ischemiei miocardice. 

Există studii care evaluează rezerva diastolică 
în diverse situaţii patologice. 

La pacienţii cu hipertensiune arterială şi 
disfuncţie diastolică de ti p relaxare întâraziată s-
a arătat că rezerva diastolică redusă se asociază 
cu elastanţă crescută a ventriculului stâng şi to-
leranţă mică la efort (9). La bolnavii cu insufi cienţă 
cardiacă cu fracţie de ejecţie păstrată testul de 
stress la Dobutamină cu tehnica TDI arată redu-
cerea Ea şi creşterea raportului E/Ea la bolnavii 
cu rezervă diastolică redusă, în corelaţie cu 
reducerea capacităţii de efort. (10). 

Analiza modifi cărilor ecocardiografi ce în arit-
miile extrasistolice din boala cardiacă ischemică 
poate oferi informaţii asupra rezervei diasto lice.

Extrasistolele ventriculare, prin apariţia lor 
precoce în ciclul cardiac, duc la apariţia unei 
unde sistolice reduse determinată de contracţia 
precoce ventriculară (TDI). Analizând fl uxul trans-
valvular mitral, apare o undă E amplă, întrucât 
gradientul transmitral este mare, dat fi ind pre-
cocitatea bătăii ectopice şi reducerea umplerii 
ventriculare. În cursul extrasistoliei ventriculare, 
contracţia ventriculară apare înaintea celei atri-
ale, deci valvele atrio-ventriculare sunt închise 
şi sistola atrială nu parti cipă iniţial la umplerea 
ventriculară (fi g.1). La TDI extrasistola ven-
triculară întrerupe umplerea ventriculară şi unda 
Ea a bătăii precedente se micşorează (fi g. 1). 
Post extrasistolic apare o undă o undă Ea im-
portantă datorită gradientului mare transmitral 
indus de golirea ventriculului stâng precedată 
de scăderea presarcinii. Unda Aa (TDI) lipseşte 
la bătaia  extrasistolică. (fi g.2). Aceste modifi cări 
variază ca magnitudine în funcţie de precocitatea 
extrasistolei. În pauza postextrasistolică umple-
rea ventriculului stâng este importantă iar   
vitezele E şi Ea crescute (11). 

Nu la  toţi bolnavii cu model de umplere dia-
stolică de ti p relaxare întârziată se produce 

normalizarea fl uxului transmitral în pauza 
postextrasistolică, ci o parte dintre ei păstrează 
modelul ti p iniţial (fi g. 3 şi fi g 4) 

Bolnavii care au model de umplere diastolică  
de ti p pseudonormal (E/A 1,5-2, Ea<Aa) pot 
trece în ti pul relaxare întârziată în ti mpul pauzei 
postextrasistolice (E/A<1)(fi g. 5) .

Figura 1. Dopplerul spectral transmitral în extrasistolia ventriculară

Figura 2.  Doppler ti sular (TDI) în extrasistola venriculară

Figura 3. Doppler spectral transmitral în extrasistolia ventriculară. 
Se observă păstrarea modelului ti p relaxare întârziată în pauza 
postextrasistolică.
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Bolnavii cu ischemie miocardică şi disfuncţie 
diastolică ce prezintă extrasistole ventriculare 
au comportament diferit ecocardiografi c în pa-
uza postextrasistolică.

Am analizat modifi cările ecocardiografi ce 
apărute în ti mpul pauzei postextrasistolice la un 
grup de 51 pacienţi , 55% bărbaţi cu vârsta 
medie 60 +/- 10 ani, având boală cardiacă ische-
mică stabilă (sechele electrice de infarct mio-
cardic cu supradenivelare de segment ST – unda 

Figura 4. Doppler ti sular în extrasistolia ventriculară, ce refl ectă 
păstrarea modelului de ti p relaxare întârziată în ti mpul pauzei extra-
sistolice

Figura 5. Doppler spectral transmitral ti p pseudonormal. Se remarcă 
transformarea fl uxului pseudonormal în relaxare întârziată.

Q- sau istoric documentat de infarct miocardic 
fără supradenivelare de segment ST) şi insu-
fi cienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie păstrată 
(FEVS > 50%). S-au folosit tehnica 2D pentru  mă-
surarea FEVS (metoda Simpson), Doppler spec-
tral pentru evaluarea  fl uxului diastolic trans-
mitral (FDT) şi TDI pentru determinarea vitezelor 
longitudinale de relaxare protodiastolică (Ea) şi 
telediastolică (Aa) înainte şi după extrasistolele 
ventriculare. 59% pacienţi au avut fl ux Doppler 
transmitral de ti p relaxare întârziată (E/A <1, 
Ea=5+/-3.1 cm/sec; E=40+/-8 cm/sec). 41% paci-
enţi au avut fl ux Doppler transmitral de ti p pseu-
donormal (E/A>1, Ea=5+/-2.5 cm/sec; E=69+/-
13 cm/sec; la TDI Ea/Aa > 1). În ti mpul pauzei 
postextrasistolice, la 20% pacienţi cu fl ux de ti p 
relaxare întârziată acesta a devenit normal (E/
A>1 E=69+/-13 cm/sec, Ea=5,2+/-2,3 cm/sec) 
iar la 80 % pacienţi a rămas neschimbat (E/A<1). 
In grupul cu fl ux transmitral ti p pseudonormal 
61% pacienţi rămân în acelaşi stadiu în ti mpul 
pauzei postextrasistolice (E/A>1, Ea=5,6+/-
2,4cm/sec) şi 39% pacienţi trec în ti pul relaxare 
întârziată (E/A <1 şi Ea=5+/-3,2cm/sec, E=61+/-
10 cm/sec).

Creşterea umplerii ventriculare după EV, ma-
te rializată prin creşterea amplitudinii undei Ea, 
indică îmbunătăţirea proprietăţilor intrinseci ale 
miocardului şi ameliorarea disfuncţiei diastolice, 
deci existenţa rezervei diastolice miocardice. 
Aceste modifi cări ale parametrilor diastolici 
apar prin scurtrea distolei asociată scăderii pre-
sarcinii, evenimente induse de precocitatea 
extrasistolei ventriculare. 

Aritmiile care realizează umplere ventriculară 
variabilă pot fi  folosite pentru explorarea dina-
mică a funcţiei diastolice a ventriculului stâng 
fără intervenţii farmacologice sau invasive. Este 
un domeniu care, pe lângă implicaţiile practi ce, 
are relevanţă importantă teoreti că, în cunoaş-
terea aprofundată a hemodinamicii cardiace.
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Children were the leading growth de-
mographic for the pharmaceuti cal indus-
try in 2009, with the increase of prescrip-
ti on drug use among youngsters nearly 
four ti mes higher than in the overall popu-
lati on, according to a report by Medco 
Health Soluti ons Inc.

More than one in four insured children 
in the United States and nearly 30 percent 
of adolescents aged 10 to 19 took at least 
one prescripti on medicine to treat a chron-
ic conditi on in 2009, according to an anal-
ysis of pediatric medicati on use conducted 
as part of Medco’s drug trend study issued 
on Wednesday.

Medco is forecasti ng overall pharma-
ceuti cal spending to rise up to 18 percent 
through 2012, driven by diabetes, cancer 
and rheumatology treatments. Spending 
is expected to rise 3 percent to 5 percent 
this year, and 4 percent to 6 percent the 
next two years.

Overall increases will be somewhat 
held down by some $46 billion in branded 
drug sales that will succumb to competi -
ti on from cheap generic versions by the 
end of 2012.

But the increases in prescripti on drug 
use by children for chronic conditi ons 
could fuel signifi cantly higher health care 
costs as those young pati ents enter adult-
hood, Medco said.

“Looking at children was the real 
shocker for us,” Dr Robert Epstein, Medco’s 
chief medical offi  cer, said on a conference 
call from Medco’s drug trend symposium 
in Orlando, Florida.

Over the past nine years, the most 
substanti al increases in the medicati ng of 
children were seen in drugs for conditi ons 
not typically associated with them, such 

as for type 2 diabetes and anti psychoti cs, 
Medco said.

Some long-standing childhood mala-
dies also saw large increases, such as 
asthma.

OBESITY LINK
“What’s surprising is the type of drugs 

these kids are taking. All these adult drugs 
are popping up in children, which is really 
disturbing,” Epstein said.

“The obesity problem is contributi ng 
not just to diabetes but to a lot of other 
problems,” he said, noti ng a 50 percent 
increase since 2001 in use of cholesterol 
lowering drugs among those aged 10 to 
19, a 24 percent increase in use of blood 
pressure medicines, and a whopping 147 
percent jump in adolescents taking heart 
burn and acid refl ux drugs.

Medco and other pharmacy benefi t 
managers, or PBMs, administer prescrip-
ti on drug benefi ts for employers and 
health plans and also run large mail-order 
pharmacies. Data for the study was col-
lected from Medco’s top 200 clients, rep-
resenti ng more than 40 million people.

Childhood use of medicati ons for type 
2 diabetes, a disease once referred to as 
adult onset diabetes, rose 5.3 percent in 
2009 and is up more than 150 percent 
since 2001, the study found. Girls between 
the ages of 10 and 19 showed the greatest 
jump at nearly 200 percent over nine 
years.

“We’ve got to get our arms around 
some very fast lifestyle modifi cati on or 
we’re going to have a real problem, hav-
ing these adult illnesses show up in chil-
dren who will have a changing life expec-
tancy if they’re going to be sick from a very 
young age,” Epstein cauti oned.

ANTIPSYCHOTICS
Among the trends was the rise in chil-

dren taking anti psychoti cs -- powerful 
drugs traditi onally used to treat schizo-
phrenia, but increasingly prescribed for 
other conditi ons, such as depression and 
anxiety.

Use of such drugs has doubled since 
2001 and more than doubled for girls, ac-
cording to Medco’s nine-year analysis.

Use of some anti psychoti cs has also 
been associated with signifi cant weight 
gain and increased risk of developing type 
2 diabetes, potenti ally compounding 
health problems.

There was a 23 percent drop since 
2004 in use of anti depressants by young-
sters. That decline followed U.S. Food and 
Drug Administrati on warnings of the in-
creased risk of suicidal thoughts by chil-
dren using those drugs.

Rates of childhood asthma are also on 
the rise, Medco found. Respiratory drug 
use grew 5 percent among children in 
2009 and is up 42 percent since 2001.

Use of drugs for att enti on defi cit hy-
peracti vity disorder (ADHD), oft en cited in 
reports on the over-medicati on of chil-
dren, is also on the rise. But surprisingly, 
the increase was more pronounced among 
young adults.

Overall ADHD drug use was up 9.1 
percent last year, leading to a 23.8 percent 
rise in spending growth. But the uti lizati on 
increase was 21.2 percent among those 
aged 20 to 34.

(Reporti ng by Bill Berkrot; 
Editi ng by Tim Dobbyn)
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Prescripti on drug use by U.S. children on the rise


