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REZUMAT
Termenul de dislipidemie defi neşte diverşi factori genetici sau de mediu care alterează producţia, 

catabolismul sau clearance-ul lipoproteinelor plasmatice din circulaţie. Dintre hiperlipoproteinemii, 
hipercolesterolemia reprezintă factorul de risc principal, care a fost asociat statistic cu riscul cel mai mare 
pentru boala coronariană şi complicaţiile acesteia. De asemenea, nivelul scăzut al HDL-colesterolului 
reprezintă un alt factor de risc cardiovascular, implicarea trigliceridelor în procesul de aterogeneză 
continuând să fi e un subiect discutat. Dislipidemiile deţin un rol major în aterogeneză, rol demonstrat 
experimental, epidemiologic şi clinic. Ischemia miocardică silenţioasă este una dintre formele de manifestare 
ale bolii coronariene ischemice determinate de ateroscleroză, însă dovezile actuale nu identifi că factori de risc 
semnifi cativi separaţi pentru diferite forme. Pornind de la aceste noţiuni teoretice, am analizat, într-un 
studiu personal, evoluţia profi lului lipidic, a indicilor de aterogenitate şi am remarcat corelaţia semnifi cativă 
dintre dislipidemie (hipercolesterolemie) – factor major de risc cardiovascular şi ischemia silenţioasă. 

Cuvinte cheie: dislipidemie, cardiopatie ischemică silenţioasă, risc cardiovascular

ABSTRACT
The term dyslipidemia defi nes various genetic or environmental factors that alter the production, 

catabolism or clearance of circulating plasma lipoproteins. Of hyperlipoproteinemias, hypercholesterolemia 
is the main risk factor that has been statistically associated with the highest risk for coronary disease and its 
complications. The low HDL-cholesterol value represents another cardiovascular risk factor, the implication 
of triglycerides in the process of atherogenesis continuing to be a debated subject. Dyslipidemias play a 
major role in atherogenesis, which has been experimentally, epidemiologically and clinically demonstrated. 
Silent myocardial ischemia is one of the forms of manifestation of ischemic coronary disease caused by atherosclerosis; 
however, current evidence does not identify diff erent signifi cant risk factors for diff erent forms.

Starting from these theoretical concepts, we analyzed in a personal study the evolution of the lipid profi le, 
of atherogenicity indices, and we found a signifi cant correlation between dyslipidemia (hypercholesterolemia) 
– a major cardiovascular risk factor, and silent ischemia.
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Arsenalul terapeuti c actual al medicamen-
telor hipolipemiante include inhibitori ai hidroxi-
3-meti l-glutaril- CoA-reductazei (stati ne), fi braţi, 
chelatori de acizi biliari (răşini schimbătoare de 
anioni), niacină (acid nicoti nic) şi inhibitori se-
lecti vi ai absorbţiei colesterolului (de exemplu 
ezeti mib).

S-a demonstrat că stati nele reduc nu numai 
hiperlipidemia, dar şi evenimentele şi morta-
litatea de cauză cardiovasculară, ca şi necesitatea 
efectuării intervenţiilor de by-pass coronarian şi 
a diverselor forme de angioplasti e coronariană 
(1). Stati nele în doze maxime par, de asemenea, 
să oprească progresia sau să inducă regresia 
aterosclerozei coronariene. (2,3) Din acest mo-
ti v, trebuie uti lizate ca agenţi de primă intenţie. 
Stati nele sunt uşor de administrat şi toate şi-au 
demonstrat siguranţa în trialuri mari. (4) Inhi-
bitorii selecti vi ai absorbţiei colesterolului pot fi  
uti lizaţi în asociere cu stati nele la pacienţii care 
nu ati ng valorile ţintă prin monoterapia cu sta-
ti ne. Chelatorii de acizi biliari reduc, de ase-
menea, colesterolul total şi LDL-colesterolul, dar 
ti nd să crească trigliceridele.

Fibraţii şi acidul nicoti nic se uti lizează în prin-
cipal pentru scăderea trigliceridelor şi creşterea 
HDL-colesterolului, în ti mp ce uleiurile de peşte 
(acizii graşi omega-3) sunt uti lizaţi pentru scă-
derea trigliceridelor (1). 

Am analizat, într-un studiu personal, evoluţia 
pe o perioadă de 6 luni a profi lului lipidic, indicii 
de aterogenitate şi am remarcat corelaţia semni-
fi cati vă dintre dislipidemie (hipercolesterolemie) 
– factor major de risc cardiovascular şi ischemia 
silenţioasă.

MATERIAL ŞI METODĂ
S-au luat în studiu 80 de pacienţi cu disli-

pidemie, diagnosti caţi cu cardiopati e ischemică 
silenţioasă, care au fost selectaţi de la Cabinetul 
de medicină de familie și din Ambulatorul Clinicii 
Medicală I Cluj-Napoca și care au corespuns cri-
teriilor de includere în studiu. Pacienţii au fost 
urmăriţi pe o perioadă de 6 luni. Fiecărui pacient 
i s-a întocmit o fi șă ti p creată special.

Pentru evaluarea profi lului lipidic s-a deter-
minat colesterolul total, HDL colesterolul, LDL 
co les terolul și trigliceridele. Colesterolul s-a 
dozat după metoda enzimati că, considerându-se 
o valoare prag a colesterolului seric <190 mg/dl 
(<5 mmol/l); HDL colesterolul s-a făcut din su-
pernatantul obţinut prin precipitarea selecti vă a 
celorlalte fracţiuni lipidice (LDL, VLDL, chilo mi-
croni); se consideră valoare normală >40 mg/dl 
(1 mmol/l); LDL-colesterolul s-a calculat cu 

formula lui Friedewald, valoare prag fi ind consi-
derată <100 mg/dl; trigliceridele au fost dozate 
din plasmă prin metoda enzimati că, valori consi-
derate normale <150 mg/dl (<1,7 mmol/l).

Cardiopati a ischemică silenţioasă a fost diag-
nosti cată prin examen cardiologic, ECG de re-
paus, ecocardiografi e, test de efort.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Cei 80 de pacienţi au fost împărţiţi în două 

loturi. Primul lot a cuprins 34 de pacienţi, care 
au urmat dietă hipolipemiantă și tratament hi-
po lipemiant, iar cel de-al doilea lot a cuprins 46 
de pacienţi, care au urmat doar dietă. 

S-a urmărit comparati v evoluţia profi lului li-
pidic, a indicelui de aterogenitate și presiunea 
pul sului la cele două loturi.

TABELUL 1. Distribuţia cazurilor în funcţie de sex

Sex Cu tratament Fără tratament
Nr. % Nr. %

Femei 23 67,7 32 69,6
Bărbaţi 11 32,3 14 30,4

34 46

În studiul nostru au predominat femeile în 
ambele loturi, raportul femei-bărbaţi fi ind de 
2,1:1, respecti v 2,3:1, fără a exista diferenţe 
sem nifi cati ve între cele două loturi (p>0,05).
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GRAFICUL 1. Distribuţia cazurilor în funcţie de sex

TABELUL 2. Distribuţia cazurilor în funcţie de vârstă

Vârstă Cu tratament Fără tratament
Nr. % Nr. %

< 40 ani 2 5,9 0 0,0
41-50 ani 1 2,9 3 6,5
51-60 ani 8 23,5 10 21,7
61-70 ani 11 32,4 16 34,8
>70 ani 12 35,3 17 37,0

34 46

Prevalenţa dislipidemiei creşte odată cu 
vârsta la ambele loturi, sub 50 ani prevalenţa 
fi ind de 8,8%, iar peste 60 ani de 67,7%, în lotul 
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cu tratament hipolipiemiant, respecti v 6,5% şi 
71,8% în lotul fără tratament hipolipemiant.
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GRAFICUL 2. Distribuţia cazurilor în funcţie de vârstă

În lotul cu tratament hipolimeniant, hiperco-
lesterolemia s-a întâlnit la 9 pacienţi (26,5%), 
hipertrigliceridemia la 10 pacienţi (29,4%), iar 
dislipidemia mixtă la 15 pacienţi (44,1%).

În lotul fără tratament hipolipemiant, hiper-
colesterolemia s-a întâlnit la 10 pacienţi (26,5%), 
hipertrigliceridemia la 16 pacienţi (34,8%), iar 
dislipidemia mixtă la 20 de pacienţi (43,5%).

Colesterolul total a scăzut semnifi cati v la pa-
cienţii cu tratament hipolipemiant (de la 208,7 la 
188,2 mg/dl) (p=0,024), în ti mp ce la lotul fără 
tratament hipolipemiant colesterolul a scăzut doar 
cu 5 mg/dl (p>0,05). Efectul tratamentului asupra 
scăderii valorilor colesterolului este mai mare 
decât la pacienţii cu dietă exclusiv (ES=-0,87 versus 
ES=-0,25), adică în primul caz efectul este foarte 
bun, iar în al doilea caz efectul este minim.

HDL-colesterolul a crescut în ambele loturi, 
dar sensibilitatea la schimbare exprimată prin 
mărimea efectului a fost bună în cazul pacienţilor 
cu tratament hipolipemiant (ES=0,49) şi foarte 
mică în cazul pacienţilor cu dietă (ES=0,11).

Efectul tratamentului hipolipemiant asupra 
valorilor LDL-colesterolului a fost puternic (ES= 
-0,79), comparati v cu dieta care a avut un efect 
slab (ES=-0,24).

În cazul trigliceridelor, efectul tratamentului 
a fost mai puternic în lotul pacienţilor cu tra-
tament (ES=-0,90, versus ES=-0,29).

În ceea ce priveşte presiunea pulsului, marker 
al riscului de evenimente cardiovasculare, aceasta 

TABELUL 3. Evoluţia profi lului lipidic

Parametru Cu tratament Fără tratament
Iniţial La 6 luni ES Iniţial La 6 luni ES

Colesterol 208,7±23,6 188,2±21,8 -0,87 196,4±21,0 191,2±19,8 -0,25
HDL-colesterol 42,1±4,9 44,5±5,1 0,49 44,7±5,3 45,3±5,6 0,11
LDL-colesterol 130,2±14,5 118,7±13,1 -0,79 116,4±12,3 113,5±11,1 -0,24
Trigliceride 187,3±21,2 168,3±18,2 -0,90 166,7±17,1 161,8±15,6 -0,29
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GRAFICUL 3. Evoluţia colesterolului total
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GRAFICUL 4. Evoluţia HDL-colesterolului
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GRAFICUL 5. Evoluţia LDL-colesterolului
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a scăzut în ambele loturi, dar mai puternic la 
pacienţii cu hipolipemiante (ES=-0,60 versus ES=-
0,33), chiar dacă la evaluarea de la 6 luni valorile 
au fost egale (55,4 versus 55,2 mmHg). 

Indicele de aterogenitate a scăzut în ambele 
loturi, ajungând la valori sub 4,5. Efectul tra-
tamentului asupra indicelui de aterogenitate a 
fost mai mare la pacienţii care au urmat tra ta-
ment hipolipemiant (ES=-0,89 versus ES=-0,41).

CONCLUZII
1. Tratamentul hipolipemiant are un efect 

pu  ternic asupra îmbunătăţirii profi lului lipidic al 
pacienţilor cu cardiopati e ischemică silenţioasă, 
cu implicaţii în reducerea riscului de evenimente 
cardiovasculare.

2. Chiar dacă hipercolesterolemia şi/sau hi-
per trigliceridemia nu sunt la valori mult peste 
li mita de normalitate, se impune necesitatea in-
sti tuirii tratamentului hipolipemiant la pa cienţii 
cu cardiopati e ischemică silenţioasă.

3. Dislipidemia reprezintă un important fac tor 
de risc pentru cardiopati a ischemică silen ţioasă.

4. Rezultatele obţinute se încadrează în da-
tele de literatură medicală.   
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GRAFICUL 6. Evoluţia trigliceridelor

TABELUL 4. Evoluţia presiunii pulsului şi a indicelui de aterogenitate

Parametru Cu tratament Fără tratament
Iniţial La 6 luni ES Iniţial La 6 luni ES

Presiunea pulsului 59,4±6,7 55,4±6,1 -0,60 57,2±6,0 55,2±5,5 -0,33
Indice aterogenitate 4,96±0,72 4,32±0,61 -0,89 4,49±0,65 4,22±0,58 -0,41
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GRAFICUL 7. Evoluţia presiunii pulsului
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GRAFICUL 8. Evoluţia indicelui de aterogenitate
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