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REZUMAT
Procesul de ateroscleroză sistemică are o evoluţie asimtomatică îndelungată, momentul apariţiei simpto-

melor corespunzând apariţiei bolii cardiovasculare manifeste, precum infarctul miocardic sau accidentul 
vascular cerebral ischemic, ce au drept rezultat invaliditatea pacientului, scăderea calităţii vieţii acestuia, 
scăderea speranţei de viaţă şi creşterea cheltuielilor în sistemul public de sănătate sau decesul.

Aplicarea măsurilor de profi laxie primară la pacienţii hipertensivi în perioda de ateroscleroză subclinică, 
privind stilul de viaţă necorespunzător, sedentarismul, alimentaţia hipercalorică cu predominanţa grăsimilor 
saturate, fumatul, consumul de alcool, obezitatea şi controlul factorilor de risc cardiovascular, precum di-
slipidemia, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, au rolul de a încetini procesul de ateroscleroză şi de a 
scădea incidenţa evenimentelor cardiovasculare fatale şi non-fatale.

În decursul anului 2013 am efectuat un studiu pe un lot de 80 de pacienţi hipertensivi din mediul urban 
Bucureşti, dispensarizaţi în asistenţă medicală primară, de ambele sexe, cu vârsta între 48 şi 82 de ani, la 
care am evaluat procesul de ateroscleroză carotidiană prin ecografi e Doppler cu măsurarea grosimii intimă 
medie carotidiene. De asemenea, am determinat prevalenţa factorilor de risc cardiovascular pentru fi ecare 
pacient pe baza unui interviu personal şi a efectuării analizelor biochimice.

În cadrul cercetării efectuate am determinat pondera factorilor de risc cardiovascular implicaţi în deter-
minarea procesului de ateroscleroză subclinică, precum şi evaluarea corelaţiei dintre ateromatoza carotidiană 
şi riscul de evenimente cardiovasculare în următorii zece ani, cuantifi cat prin riscograma SCORE.

Prevalenţa factorilor de risc cardiovascular a fost crescută în rândul pacienţilor cu ateromatoză carotidiană 
prezentă, ceea ce dovedeşte implicarea acestora în producerea aterosclerozei subclinice. De asemenea, pre-
zenţa ateromatozei carotidiene s-a asociat direct proporţional şi statistic cu riscul de evenimente cardio-
vasculare fatale în următorii 10 ani, ceea ce dovedeşte rolul procesului de ateroscleroză în producerea bolii 
cardiovasculare.

În România, care este o ţară europeană cu risc SCORE crescut de evenimente cardiovasculare fatale, 
aplicarea măsurilor de profi laxie primară la pacienţii hipertensivi în perioda de ateroscleroză subclinică, 
privind stilul de viaţă necorespunzător, sedentarismul, alimentaţia hipercalorică cu predominenţa grăsimilor 
saturate, fumatul, consumul de alcool, obezitatea şi controlul factorilor de risc cardiovascular, precum 
dislipidemia, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, au rolul de a încetini procesul de ateroscleroză şi de 
a scădea incidenţa evenimentelor cardiovasculare fatale şi non-fatale.
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ABSTRACT
Systemic atherosclerosis process has a long asymptomatic development, timing of symptoms correspond-

ing manifest cardiovascular disease such as heart att ack or ischemic stroke that result in patient disability, 
decreased quality of life, his lower life expectancy, higher spending on public health system or death.

Application of primary prevention in hypertensive patients in the period of subclinical atherosclerosis, the 
improper lifestyle, lack of exercise, the predominant saturated fat calorie diet, smoking, alcohol consump-
tion, obesity and control of cardiovascular risk factors such as dyslipidemia, diabetes, hypertension, are in-
tended to slow the process of atherosclerosis and decrease the incidence of fatal and non-fatal cardiovascular 
events.

During of 2013 we conducted a study on a group of 80 hypertensive patients from urban area Bucharest, 
followed up within primary care, of both sexes, aged between 48 and 82 years, in which we assessed the ca-
rotid atherosclerosis by ultrasound Doppler measurement of intima media thickness of the walls of the com-
mon carotid artery and also determined the prevalence of cardiovascular risk factors for each patient based 
on a personal interview and to perform biochemical analysis.

In research conducted we determined the weighting of cardiovascular risk factors involved in determining 
subclinical atherosclerosis process as well as evaluating the correlation between carotid atheromatosis and 
risk of cardiovascular events in the next decade, quantifi ed by SCORE.

Prevalence of cardiovascular risk factors was increased in patients with carotid atheromatosis present, 
proving their involvement in the production of subclinical atherosclerosis and carotid atheromatosis was 
also present proportional and statistically associated with the risk of fatal cardiovascular events in the next 
10 years which proves the role of process of atherosclerosis in the production of cardiovascular disease.

In Romania, which is a European country with increased SCORE risk of fatal cardiovascular events, ap-
plication of primary preventive measures in hypertensive patients in the period of subclinical atherosclero-
sis, the improper lifestyle, lack of exercise, the predominant saturated fat calorie diet, smoking, alcohol, 
obesity and control of cardiovascular risk factors such as dyslipidemia, diabetes, high blood pressure, are 
designed to slow the process of atherosclerosis and decrease the incidence of fatal and non-fatal cardiovascu-
lar events.

Key words: atherosclerosis, arterial hypertension, cardiovascular disease

INTRODUCERE
Ateroscleroza este un proces cu o evoluţie 

asimp tomati că îndelungată, iar momentul apa-
ri ţiei simptomelor reprezintă prezenţa bolii car-
dio vasculare avansate. Ateroscleroza constă în 
for marea plăcilor ateromatoase la nivelul pere-
ţilor arterelor medii şi mari prin depunerea de 
co lesterol, calciu şi resturi celulare (macroface 
sau monocite încărcate cu lipide), sub forma plă -
cilor de aterom, ea consti tuind astf el baza prin-
ci palelor două cauze de mortalitate la nivel 
mon dial, boala coronariană (infarctul miocardic, 
moar tea subită cardiacă) şi boala cerebro vas-
culară (accidentul vascular cerebral ischemic).

Până la apariţia bolii cardiovasculare cu ma-
nifestări clinice, există o perioadă asimptomati că 
de apariţie şi evoluţie a bolii în care, pe primul 
plan, se situează afectarea subclinică de organ 
(hi pertrofi a ventriculară stângă, ateromatoza 

caroti diană, microalbuminuria, scăderea ratei de 
fi ltrare glomerulară, proteinuria tubulară). 

În acest sens, ghidul ESH/ESC de manage-
ment al hipertensiunii arteriale din 2007 identi -
fi că afectarea subclinică de organ ca o compo-
nentă importantă a riscului cardiovascular glo  bal, 
pe lângă prezenţa factorilor de risc tra diţionali 
pre cum vârsta, colesterolul, diabetul, hiperten-
si unea arterială şi fumatul.

În studiul Rott erdam, care a investi gat 7.983 
de pacienţi cu vârsta peste 55 de ani, s-a de-
monstrat creşterea riscului de evenimente car-
dio vasculare sau cerebrovasculare odată cu creş-
terea grosimii inti mă medie măsurată la ni velul 
arterei caroti de comune. (1)

Un alt studiu efectuat în America în cadrul 
Centrului Medical New England Boston pe un 
număr de 5.858 pacienţi cu vârsta peste 65 de 
ani şi fără infarct miocardic sau accident vascular 
în antecedente, a arătat creşterea riscului de 
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infarct miocardic sau accident vascular cerebral 
la cei care asociază o grosime inti mă medie mai 
mare de 0,9 mm, riscul fi ind direct proporţional 
cu grosimea inti mă medie pe artera caroti dă co-
mună. (2)

Pacienţii hipertensivi care prezintă afectarea 
organelor ţintă au un risc crescut de a dezvolta 
boala cardiovasculară simptomati că ca urmare a 
reacti vităţii accentuate la acţiunea factorilor eti o-
logici. Efectuarea profi laxiei primare în această 
perioadă are rolul de a înceti ni sau stopa evoluţia 
bolii cardiovasculare. Deşi uneori este greu de 
ati ns nivelul ţintă al unui factor de risc precum 
tensiunea arterială sistolică la pacientul vârstnic, 
riscul cardiovascular total poate fi  redus prin ac-
ţiunea asupra celorlalţi factori de risc (fumat, ni-
velul colesterolului).

Procesul de ateroscleroză poate fi  monitorizat 
prin metode neinvazive precum ecografi a Doppler 
caroti diană (IMT > 0,9 mm) care depistează pro-
cesul de ateroscleroză precoce şi indicele gleznă-
braţ (< 0,9) pentru depistarea aterosclerozei mai 
avansate. 

Ecografi a Doppler caroti diană cuanti fi că pro-
cesul de ateroscleroză în special la nivelul arte-
relor caroti de comune, în ti mp ce, în general, 
alte teritorii vasculare precum bifurcaţia arte re-
lor caroti de comune sau arterele caroti de inter-
ne sunt afectate de ateroscleroză. Apariţia unei 
plăci ateromatoase se evidenţiază printr-o IMT 
> 1,3-1,5 mm sau printr-o creştere localizată în 
grosime de 0,5 mm sau cu 50% din IMT înconju-
rătoare. În studiile întreprinse, efectuarea eco-
grafi ei Doppler la pacienţii hipertensivi netrataţi 
fără ati ngerea organelor ţintă a evidenţiat pre-
zenţa de multe ori a afectării vasculare, ceea ce 
a contribuit la o mai bună strati fi care a riscului. 
(3) Pe lângă efectul mecanic de îngustare a lu-
menului arterial, plăcile de aterom pot fi  şi 
punc tul de formare şi de embolizare al unui 
tromb prin fenomenul de instabilitate a plăcii cu 
fi surarea şi ruperea acesteia în special în cazul 
plăcilor vechi calcifi cate şi rigide, iar datorită 
efectului de disfuncţie endotelială cu scăderea 
secreţiei de oxid nitric, ceea ce are drept rezultat 
alterarea tonusului vascular local şi creşterea 
agregabilităţii şi aderenţei trombocitare, pot să 
apară fenomene de ischemie acută precum in-
farctul miocardic sau accidentul vascular cere-
bral. 

În ulti ma vreme s-a dezvoltat un nou concept, 
şi anume „îmbătrânire vasculară precoce“ – EVA 
(EARLY VASCULAR AGING) – care refl ectă evo-
luţia precoce a procesului de ateroscleroză, în 
special la pacienţii hipertensivi ce asociază mul-
ti pli factori de risc. 

Sindromul EVA se traduce prin rigiditate 
arterială crescută (ateroscleroză, PWV puls 
wave velocity > 12 m/s), creşterea presiunii pul-
sului central sau brahial, ateroscleroză (IMT), 
disfuncţie endotelială, creşterea rezistenţei vas-
cu lare periferice, infl amaţie locală şi peri vas-
culară, creşterea stresului oxidati v, iar condiţiile 
de apariţie sunt reprezentate de îmbătrânire 
biologică precoce, rezistenţa la insulină cu ano-
malii metabolice, obezitate abdominală, infl a-
maţie cronică, albuminurie, patt ern-uri de creş-
tere anormală în perioada antenatală. (4)

Ateroscleroza, substratul bolii cardiovascu-
lare, se dezvoltă prin acţiunea combinată a fac-
torilor de risc, a căror asociere are efect multi -
pli cati v. Previziunile Organizaţiei Mondiale a 
Să nătăţii (OMS) arată că boala coronariană vă 
rămâne tot principala cauză de deces pentru ur-
mătorii 20 de ani, reprezentând 12,2 la sută din 
morta li tatea generală, depăşind-o pe cea din 
cazul can cerului, accidentelor ruti ere, HIV/SIDA 
sau bo lilor hepati ce. Accidentele vasculare cere-
brale reprezintă a treia cauză de deces după bo-
lile car diace şi cancer în ţările din vestul Europei. 

Studii prospecti ve arată că această afecţiune 
creşte an de an, atât ca incidenţă, cât şi ca pre-
valenţă, apreciindu-se de experţii Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, că accidentele vasculare 
cerebrale vor deveni până în anul 2030 prin-
cipala cauză de mortalitate.

Infarctul miocardic sau accidentul vascular 
cerebral apar brusc în peste 60% dintre cazuri la 
pacienţii hipertensivi cărora nu li s-au aplicat 
măsuri de profi laxie primară, ca primă mani fes-
tare a procesului de ateroscleroză, ceea ce are 
drept rezultat invalidarea pacientului şi posi-
bilitatea aplicării doar a unui tratament tardiv 
de profi laxie secundară a bolii cardiovasculare. 
(5) 

În acest sens, evaluarea procesului de atero-
scleroză sistemică prin metode neinvazive cum 
ar fi  ecografi a Doppler caroti diană prin măsu-
rarea grosimii inti ma medie are un rol important 
în a depista pacienţii cu risc crescut la care apli-
carea măsurilor de prevenţie primară a factorilor 
de risc cardiovasculari sau trimiterea acestora în 
clinicile de chirurgie cardiovasculară pentru efec-
tuarea procedurilor de revascularizaţie (by-pass 
sau montarea de stent) au drept rezultat scă-
derea morbidităţii sau mortalităţii cardiovas cu-
lare şi creşterea speranţei de viaţă.

Efectuarea ecografi ei Doppler caroti diene 
are rolul de a depista pacienţii cu risc crescut de 
a dezvolta evenimente cardiovasculare precum 
accidentul vascular cerebral ischemic şi ne dă 
un indiciu şi asupra procesului de ateroscleroză 
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la nivelul întregului sistem circulator, ceea ce 
com portă un risc cardiovascular crescut. 

SCOPUL LUCRĂRII
Am urmărit evaluarea procesului de atero-

scleroză la pacienţii hipertensivi prin măsurarea 
grosimii inti mă medie caroti diene. De asemenea, 
am determinat ponderea factorilor de risc car-
diovascular în funcţie de grosimea inti mă medie 
caroti diană şi de prezenţa plăcilor ateromatoase 
caroti diene adiacente. Am mai evaluat corelaţia 
dintre riscul de evenimente cardiovasculare fa-
tale în următorii zece ani măsurat prin risco gra-
ma SCORE risc înalt şi grosimea inti mă medie 
caroti diană, deoarece procesul de ateroscleroză 
reprezintă backgroundul pentru apariţia bolilor 
cardiovasculare fatale.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul a fost efectuat în decursul anului 

2013 cu parti ciparea a 80 de pacienţi hipertensivi 
din Bucureşti  fără boală cardiovasculară consti -
tuită precum accident vascular cerebral, infarct 
miocardic, angină pectorală, proceduri de revas-
cularizaţie, insufi cienţă renală, arteriopati e peri-
ferică simptomati că cu vârsta mai mare de 45 de 
ani, vârsta medie 66 ± 9 ani, 46,25% bărbaţi si 
53,75% femei, dispensarizaţi prin cabinetul me-
dicului de familie. 

cardiovascular şi au fost supuşi şi unei măsurători 
a grosimii inti mă medie caroti diene prin eco-
grafi e Doppler în scopul diagnosti cării procesului 
de ateroscleroză (IMT > 0,9 mm).* 

Deoarece prezenţa plăcii de aterom repre-
zintă un factor de risc tromboemboligen impor-
tant, am luat-o în considerare în diagnosti cul de 
ateroscleroză alături de grosimea inti ma medie 
caroti diană. Am împărţit pacienţii incluşi în stu-
diu în trei grupe, prima grupă de pacienţi a căror 
grosime inti mă medie caroti diană < 0,9 mm şi 
fără prezenţa altor plăci ateromatoase caroti -
diene, deci fără ateroscleroză, a doua grupă cu o 
grosime inti ma medie < 0,9 mm, dar cu prezenţa 
plăcilor de aterom şi în alte regiuni caroti diene, 
ceea ce predispune la un risc tromboemboligen 
important şi cea de-a treia grupă la care gro si-
mea inti mă medie caroti diană > 0,9 mm indi fe-
rent de prezenţa altor plăci ateromatoase caro-
ti diene, deci cu ateroscleroză consti tuită. Pentru 
fi ecare grupă în parte am evaluat implicarea fac-
torilor de risc cardiovascular în producerea pro-
cesului de ateroscleroză.

Pentru interpretarea stati sti că a rezultatelor 
am uti lizat programul SPSS 16, iar ca funcţii sta-
ti sti ce corelaţia bivariată pentru datele para-
metrice (factori de risc, pacienţi) şi testul Mann-
Whitney pentru datele neparametrice (factori 
de risc, grupe de pacienţi).

REZULTATE
Valori crescute ale IMT > 0,9 mm am întâlnit 

la 31,25% din pacienţi şi valori normale ale IMT 
< 0,9 mm am obţinut la 68,75% dintre pacienţii 
incluşi în studiu din care 30% fără prezenţa altor 
plăci ateromatoase caroti diene cu potenţial em-
boligen şi 38,75% la care am descoperit pre zen-
ţa plăcilor ateromatoase de diverse dimensiuni.

Grosimea inti mă medie caroti diană s-a co re-
lat poziti v la nivelul întregului lot de pacienţi cu 
vârsta acestora (r 0,32 şi p 0,01), cu tensiunea 
ar terială sistolică (r 0,44 şi p 0,01), cu diferenţa 
tensională dintre braţe (r 0,564 şi p 0,01), cu 
valoarea colesterolului total (r 0,36 şi p 0,01), cu 
LDL colesterolul (r 0,37 şi p 0,01), cu seden-
tarismul evaluat prin numărul de ore de privit la 
televizor (r 0,352 şi p 0,01), şi cu riscul de eveni-
mente cardiovasculare fatale în următorii 10 ani 
evaluat prin riscograma SCORE (r 0,58 şi p 0,01) 
şi negati v cu numărul de fructe şi legume consu-
mate zilnic (r -0,4 şi p 0,01).

* IMT (inti ma medie thickness) reprezintă grosimea inti -
mă medie a peretelui caroti dian măsurată prin ecografi e 
Doppler. 
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FIGURA 1. Clasifi carea pe sexe a pacienţilor incluși în 
studiu

Criteriile de includere în studiu au fost vârsta 
mai mare de 45 de ani, tensiunea arterială a pa-
cienţilor mai mare de 140/90 mmHg în ante ce-
dente şi lipsa bolii cardiovasculare consti tuite, 
accident vascular cerebral, infarct miocardic sau 
proceduri de revascularizaţie, insufi cienţă re-
nală, arteriopati e periferică simptomati că, an-
gină pectorală. Pacienţii incluşi în studiu au fost 
evaluaţi din punct de vedere al factorilor de risc 
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Am constatat că grupele de pacienţi cei cu 
IMT normal şi fără placă de aterom prezentă 
faţă de cei cu IMT normal şi placă de aterom 
consti tuită diferă stati sti c semnifi cati v din punct 
de vedere al vârstei (z -3,4 şi p 0,01), tensiunii 
ar teriale sistolice (z -2,15 şi p 0,03), diferenţei 
tensionale dintre braţe (z -2,85 şi p 0,01), ni-
velului trigliceridelor (z -2,3 şi p 0,02), valorii in-
sulinemiei (z -2,58 şi p 0,01), riscului de eveni-
mente cardiovasculare fatale în următorii 10 ani 
evaluat prin riscograma SCORE (z -2,56 şi p 0,01), 
valorii acidului uric sanguin (z -1,78 şi p 0,07), 
glicemiei (z -1,63 şi p 0,1), hemoglobinei glico-
zilate (z -1,56 şi p 0,11).

În cazul grupelor de pacienţi cu IMT normal 
şi fără placă de aterom faţă de cei cu cei cu IMT 
crescut, diferă stati sti c semnifi cati v din punct de 
vedere al vârstei (z -4,06 şi p 0,01), tensiunii ar-
teriale sistolice (z -4,32 şi p 0,01), diferenţei ten-
sionale dintre braţe (z -5,64 şi p 0,01), coles-
terolului total (z -2,98 şi p 0,01), LDL colesterolului 
(z -2,81 şi p 0,01), trigliceridelor plasmati ce (z -3 
şi p 0,01), glicemiei à jeun (z -2,33 şi p 0,02), va-
lorii proteinuriei pe 24 ore (z -2 şi p 0,04), riscului 
de evenimente cardiovasculare fatale în urmă-
torii 10 ani evaluat prin riscograma SCORE (z 
-5,1 şi p 0,01), IMC (z -2,7 şi p 0,01), numărului 
de fructe şi legume consumate zilnic (z -3,5 şi p 
0,01), acti  vităţii fi zice evaluată prin MET2 minute 
consumate săptămânal (z -2,9 şi p 0,01), nu-
mărului de ore zilnice de privit la televizor (z -3,9 
şi p 0,01), numărului de minute petrecute şe-
zând pe zi (z -2,25 şi p 0,02), hemoglobinei gli-
cozilate (z -1,87 şi p 0,06) şi uricemiei (z -1,84 şi 
p 0,06).

DISCUŢII
Grosimea inti mă medie caroti diană s-a co re-

lat poziti v cu riscul de evenimente cardio vas-
culare fatale la 10 ani, ceea ce dovedeşte rolul 
aterosclerozei în apariţia bolii cardiovasculare.

IMT la întregul lot de pacienţi s-a corelat po-
ziti v cu vârsta, tensiunea arterială sistolică, di fe-
renţa tensională dintre braţe, colesterolul total, 
LDL colesterolul, sedentarismul şi negati v cu 
con  su mul de fructe şi legume, ceea ce demons-
trează rolul acestori factori în evoluţia procesu-
lui de ateroscleroză.

Indicele de masă corporală (IMC), colesterolul 
total, LDL colesterolul, proteinuria, sti lul de 
viaţă reprezentat de acti vitatea fi zică efectuată 
săptămânal, sedentarismul, consumul de fructe 
şi legume, s-au dovedit predictori mai puternici 
pentru îngroşarea inti mă medie pe artera caro-
ti dă comună, în ti mp ce insulinemia s-a dovedit 
un predictor specifi c al prezenţei plăcilor atero-
matoase în alte teritorii precum bifurcaţia arte-
rei caroti de comune sau artera caroti da internă.

Creşterea nivelui insulinemiei reprezintă răs-
punsul organismului la creşterea nivelului glice-
mic ca urmare a aportului alimentar, stresului, 
sedentarismului, fi ind specifi c sindromului meta-
  bolic, care reprezintă punctul de plecare pentru 
producerea diabetului zaharat şi al bolilor car-
diovasculare. Creşterea insulinemiei reprezintă 
o primă barieră împotriva creşterii glicemiei, ba-
rieră ce cu ti mpul poate ceda ca urmare a epui-
zării celulelor beta Langerhans, precum şi din 
cauza scăderii sensibilităţii celulelor la acţiunea 
insulinei şi apariţia fenomenului de hiper insuli-
nism şi declanşarea diabetului de ti p 2. Aşadar, 
am putea considera sindromul metabolic un 
pro motor al procesului de ateromatoză cu dez-
voltare pe arterele caroti de interne şi bifurcaţia 
arterei caroti de comune.

CONCLUZII
Determinarea IMT caroti dian în cadrul eva-

luării procesului de ateroscleroză sistemică s-a 
dovedit a fi  o manevră neinvazivă, uşor de ac-
ceptat de către pacient şi de o mare importanţă 
în profi laxia primară a evenimentelor cardio vas-
culare prin combaterea factorilor de risc im-
plicaţi.

FIGURA 2. Distribuţia procesului de arteroscleroză la 
pacienţii incluşi în studiu

Fără ateroscleroză
Prezenţa plăcilor ATEROM şi IMT normal
Ateroscleroza consti tuită

2 MET reprezintă energia consumată de organism pentru 
întreţinerea funcţiilor vitale pe minut şi este egal cu 1,2 
kcal pe minut.
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