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Capitolul 1. Premise. Ipoteze de lucru.
Premise
Regurgitarea aortică este o valvulopatie al cărei tratament curativ este reprezentat în
prezent de intervenția chirurgicală, iar procedura folosită cel mai frecvent este protezarea
valvulară1,2. În prezența simptomatologiei, indicația chirurgicală este clară, având în vedere
dovezile din studii în care statusul simptomatic a fost un factor predictiv pentru mortalitate
atât în condițiile managementului conservator, cât și după intervenția de protezare
valvulară la pacienți cu sau fără disfuncție ventriculară stângă.3,4 De asemenea, disfuncția
ventriculară evidentă, exprimată prin scăderea fracției de ejecție sub 50%, care se
ascociază la rândul său cu risc crescut de mortalitate și apariție a simptomatologiei în cazul
managementului conservator4,5 și cu creșterea mortalității, persistența disfuncției
ventriculare și/sau a simptomatologiei postoperator4,6–12, impune intervenția chirurgicală1,2.
Însă pacienții cu regurgitare aortică severă sunt asimptomatici timp îndelundat și fracția de
ejecție a ventriculului stâng este mult timp menținută normală prin mecanismele adaptative
ventriculare, astfel încât decizia de intervenție chirurgicală este extrem de dificilă pentru
clinician, mai ales că acești pacienți sunt mai tineri decât pacienții cu stenoză aortică ce
necesită intervenție chirurgicală, protezele metalice sunt frecvent indicate, iar procedurile
de reparare valvulară sunt rezervate centrelor cu experiență.
Pe de altă parte, adaptarea ventriculului stâng la suprasolicitarea combinată de volum
și presiune din regurgitarea aortică se realizează printr-o remodelare structurală de tip
hipertrofie excentrică ce menține multă vreme performanța ventriculară, dar în timp devine
patologică, determinând disfuncție miocardică ireversibilă, asociată cu risc crescut de
deces sau fenomene de insuficiență cardiacă postoperator.
Ghidurile actuale de management al valvulopatiilor1,2 recomandă intervenția
chirurgicală la pacienții asimptomatici cu regurgitare aortică severă atunci când aceștia
prezintă disfuncție sistolică ventriculară stângă, exprimată prin scăderea fracției de ejecție
<50% sau remodelare ventriculară excesivă, exprimată prin creșterea dimensiunilor liniare
ale ventriculului stâng: diametrul telesistolic >50 mm sau >25 mm/m2 și diametrul
telediastolic >70 mm (65 mm în ghidul american). Aceși parametrii însă au o serie de
limitări importante. Fracția de ejecție a ventriculului stâng, un raport de volume, este un
indice imperfect de funcție ventriculară stângă, deoarece nu exprimă contractilitatea
miocardică intrinsecă, fiind dependentă de modificările de presarcină și de postsarcină, de
dimensiunile ventriculare și de frecvența cardiacă. Dimensiunile liniare ale ventriculului
stâng, deși ușor de măsurat și reproductibile, nu reflectă remodelarea complexă
tridimensională a ventriculului stâng în regurgitarea aortică. În aceste condiții, devine
importantă pentru practica clinică identificarea unor parametri care să detecteze anomaliile
subtile de funcție ventriculară stângă, înainte de apariția disfuncției miocardice ireversibile
la pacienții asimptomatici cu regurgitare aortică și fracție de ejecție normală și care să aibă
valoare predictivă pentru apariția simptomatologiei sau a evoluției postoperatorii.
Ecocardiografia transtoracică este metoda de evaluare a ventriculului stâng cel mai
frecvent utilizată în valvulopatii, având avantajul disponibilității, al caracterului neinvaziv,
al posibilității efectuării examinărilor seriate și al reproductibilității. În plus, oferă
informații complexe despre remodelarea structurală și modificările funcției ventriculare
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sistolice și diastolice. De aceea, parametrii ecocardiografici sunt utili atât pentru
monitorizarea pacienților în condițiile managementului conservator, cât și pentru evaluarea
rezultatelor postoperatorii. Astfel, identificarea unor parametri ecocardiografici care să
detecteze modificările subtile de funcție ventriculară stângă este clinic utilă și fezabilă.
În ultimii ani, o serie de studii care au utilizat tehnicile ecocardiografice noi ce si-au
dovedit aplicabilitatea în diferite situații patologice au evaluat astfel de parametri la
pacienții cu regurgitare aortică, identificând și valoarea prognostică a acestora. Velocitățile
miocardice sistolice longitudinale evaluate prin TDI sunt scăzute la pacienții asimptomatici
cu regurgitare aortică13,14 și indică absența rezervei contractile la efort15–17. Deformarea și
rata deformării longitudinale și radiale evaluate prin TDI sunt scăzute atât la adulții,18 cît și
la copiii cu regurgitare aortică19, iar rata deformării radiale are valoare predictivă pentru
scăderea fracției de ejecție postoperator20. Deformarea miocardică evaluată prin STE21–24
sau imagistica de tip vector velocity25 este redusă la pacienții cu regurgitare aortică
semnificativă. Dintre parametrii de deformare miocardică evaluați prin STE, deformarea
longitudinală globală este cel mai frecvent utilizat și a demonstrat valoare predictivă la
pacienții asimptomatici cu regurgitare aortică pentru apariția simptomatologiei și/sau a
disfuncției ventriculare stângi în cazul managementului conservator sau după intervenția
chirurgicală23,26,27.
Studiul rotației și torsiunii/detorsiunii ventriculului stâng completează evaluarea
mecanicii complexe a ventriculului stâng. Rotația apicală și torsiunea ventriculară s-au
dovedit indici neinvazivi de contractilitatea miocardică28, iar detorsiunea ventriculară,
reprezentând reculul elastic determinat de eliberarea energiei generate în cursul sistolei,
contribuie la umplerea ventriculară și sucțiunea diastolică29,30. Răspunsul dinamicii
torsionale la suprasolicitarea ventriculară este diferit în condiții de suprasolicitare de volum
versus de presiune, cu creșterea rotației apicale și a torsiunii31,32 și întârzierea
detorsiunii32,33 în stenoza aortică și scăderea34,35 și întârzierea34 torsiunii și a detorsiunii36
în regurgitarea mitrală. Comportamentul rotației/torsiunii ventriculare la pacienții cu
regurgitare aortică cu suprasarcină combinată, de volum și presune, nu este încă elucidat,
existând puține date în literatură care descriu creșterea torsiunii în regurgitarea aortică
moderată și scăderea torsiunii în regurgitarea severă față de regurgitarea moderată, dar la
valori similare cu cele ale subiecților sănătoși, creșterea rotației apicale în regurgitarea
moderată și valori normale ale acesteia în regurgitarea severă. Din câte știm, detorsiunea
ventriculului stâng nu a fost studiată încă la pacienți cu regurgitare aortică.
Studiul rotației și torsiunii/detorsiunii ventriculului stâng ar putea oferi noi informații
legate de aspectele fiziopatologice ale regurgitării aortice și ar putea indica disfuncția
miocardică subclinică la această categorie de pacienți.
Ipoteze
Studiul actual a pornit de la ipoteza că suprasolicitarea combinată de volum și de
presiune influențează rotația apicală și torsiunea ventriculului stâng la pacienții cu
regurgitare aortică cronică semnificativă hemodinamic care au încă fracție de ejecție a
ventriculului stâng normală și că această modificare este determinată de gradul și tipul
remodelării ventriculare din această valvulopatie.
A doua ipoteză a studiului a fost că la pacienții cu regurgitare aortică cronică
semnificativă hemodinamic și fracție de ejecție a ventriculului stâng normală disfuncția
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diastolică poate fi evidențiată prin scăderea detorsiunii ventriculare și că amploarea acestei
scăderi este influențată de remodelarea ventriculară.
A treia ipoteză a fost că modificările parametrilor de dinamică torsională ventriculară
stângă au valoare predictivă pentru apariția evenimentelor care impun intervenția
chirurgicală (simptomatologie, dilatare excesivă și disfuncție ventriculară) la pacienții
asimptomatici cu regurgitare aortică semnificativă și fracție de ejecție a ventriculului stâng
normală.
Aceste ipoteze au fost testate pe un număr semnificativ de pacienţi cu regurgitare
aortică semnificativă hemodinamic, înrolaţi prospectiv, la care am evaluat parametrii de
dinamică torsională a ventriculului stâng prin ecocardiografie speckle-tracking în relație cu
hipertrofia și forma ventriculului stâng ca parametri de remodelare ventriculară și cu alți
parametri ecocardiografici de funcție ventriculară stângă.
	
  
Capitolul 2. Obiectivele studiului
1. Studiul mecanicii torsionale ventriculare stângi sistolice la pacienţii cu
regurgitare aortică cronică semnificativă hemodinamic
§ Evaluarea parametrilor de rotaţie şi torsiune ventriculară stângă la pacienți
asimptomatici cu regurgitare aortică cronică semnificativă hemodinamic şi fracție de
ejecție a ventriculului stâng normală, comparativ cu subiecţi sănătoși.
§ Identificarea parametrilor de remodelare ventriculară stângă care determină
modificarea rotaţiei/torsiunii ventriculare stângi la acești pacienți.
§ Evaluarea relației dintre parametrii de rotaţie şi torsiune ventriculară stângă și alți
parametri de funcție ventriculară stângă care au demonstrat rol prognostic la această
categorie de pacienți.
2. Studiul mecanicii torsionale ventriculare stângi diastolice la pacienţii cu
regurgitare aortică cronică semnificativă hemodinamic
§ Evaluarea parametrilor de rotaţie diastolică şi detorsiune ventriculară stângă la
pacienți asimptomatici cu regurgitare aortică cronică semnificativă hemodinamic şi
fracție de ejecție a ventriculului stâng normală, comparativ cu subiecţi sănătoși.
§ Identificarea parametrilor de remodelare ventriculară stângă care influențează rotaţia
diastolică/detorsiunea ventriculară stângă la acești pacienți
§ Evaluarea relației dintre parametrii de rotaţie diastolică şi detorsiune ventriculară
stângă și parametrii convenționali de funcție diastolică.
3. Studiul modificărilor dinamice ale parametrilor de torsiune/detorsiune
ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică cronică semnificativă
hemodinamic
§ Evaluarea modificărilor parametrilor de torsiune/detorsiune ventriculară stângă în
timpul urmăririi pe termen scurt la pacienți cu regurgitare aortică cronică
semnificativă hemodinamic şi fracție de ejecție a ventriculului stâng normală
§ Evaluarea valorii predictive a parametrilor de torsiune/detorsiune ventriculară stângă
pentru apariția pe termen scurt a evenimentelor care impun intervenția chirurgicală
(simptomatologie, dilatare excesivă și disfuncție ventriculară).
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Capitolul 3. Metodologia studiului
Pentru obținerea obiectivelor cercetării, am efectuat un studiu prospectiv observațional
la un grup de pacienţi cu regurgitare aortică semnificativă hemodinamic, înrolaţi
consecutiv conform criteriilor de includere descrise mai jos, care au fost evaluați din punct
de vedere ecocardiografic conform unui protocol stabilit anterior. Am inclus un grup
control alcătuit din subiecţi sănătoşi cu vârstă și sex similare cu ale pacienților cu
regurgitare aortică. Cele două grupuri au fost analizate comparativ din punct de vedere al
parametrilor ecocardiografici urmăriţi, iar analiza factorilor care influențează parametrii de
dinamică torsională ventriculară stângă a fost realizată în grupul pacienţilor cu regurgitare
aortică.
Un subgrup de pacienți cu regurgitare aortică au fost urmăriți clinic și ecocardiografic
periodic la 6 luni și în acest subgrup s-a studiat modificarea pe termen scurt a parametrilor
dinamică torsională ventriculară stângă și rolul predictiv al acestora pentru apariția pe
termen scurt a evenimentelor care impun intervenția chirurgicală (simptomatologie,
dilatare excesivă și disfuncție ventriculară).
Criteriile de includere a pacienților cu regurgitare aortică
Au fost evaluați în vederea includerii în studiu toți pacienții cu regurgitare aortică
trimiși pentru evaluarea severității regurgitării către laboratoarele de ecocardiografie
Euroecolab, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, aflat în
Clinica de Cardiologie a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr.
C.C. Iliescu” și Ambulatorul de Ecocardiografie al Departamentului de Cardiologie al
Spitalului Santa Maria degli Angeli, Pordenone, Italia, în perioada octombrie 2010 –
noiembrie 2013.
Criteriile de includere în studiu au fost:
§ vârsta peste 18 ani
§ status clinic asimptomatic: absența anginei, a dispneei de efort sau repaus, a
palpitațiilor; capacitate de efort normală pentru vârstă declarativ sau evaluată prin teste de
efort; absența semnelor de insuficiență cardiacă la examenul clinic
§ regurgitare aortică semnificativă hemodinamic definită ca regurgitare aortică
moderat-severă sau severă conform criteriilor Asociației Europene de Imagistică
Cardiovasculară37
§ fracție de ejecție a ventriculului stâng (FEVS) normală în repaus (FEVS>50%)2.
Criteriile de excludere a pacienților cu regurgitare aortică
1. Criterii clinice de excludere: existența în prezent sau în antecedente a simptomelor
(angină, dispnee de efort sau de repaus, scăderea capacității de efort, palpitații) sau a
semnelor de insuficiență cardiacă; antecedente documentate de boală coronariană: infarct
miocardic documentat, documentarea angiografică a leziunilor coronariene (stenoză
coronariană > 50% la nivelul oricărei artere coronare) sau proceduri de revascularizare
miocardică percutană sau chirurgicală; antecedente de comisurotomie mitrală sau protezare
valvulară mitrală/ tricuspidiană/pulmonară; antecedente de intervenție chirurgicală de
reparare a valvei aortice; antecedente de boală cardiacă congenitală asociată operată sau
neoperată (ex. defect septal ventricular, tetralogie Fallot)
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2. Criterii electrocardiografice de excludere: fibrilaţie atrială sau alte tulburări de ritm
supraventriculare; aritmie extrasistolică ventriculară sistematizată (bigeminism,
trigeminism ventricular); bloc atrioventricular de orice grad, bloc complet de ramură
stângă; ritm de cardiostimulare
3. Criterii ecocardiografice:fereastră acustică inadecvată pentru obținerea secțiunilor
ecocardiografice recomandate; asocierea stenozei aortice; disfuncţie sistolică a
ventriculului stâng (VS) exprimată ca FEVS în repaus ≤50%; asocierea regurgitării mitrale
moderate sau severe; asocierea regurgitării tricuspidiene sau pulmonare severe; asocierea
stenozei mitrale, tricuspidiene sau pulmonare; tulburări de cinetică regională la nivelul VS;
aspect ecocardiografic sugestiv pentru cardiomiopatie; imagine ecografică bidimensională
necorespunzătoare la analiza offline pentru măsurarea prin STE a parametrilor de
rotație/torsiune VS.
Grupul control
Participanții care au constituit grupul control au fost recrutaţi dintre pacienții trimiși
pentru evaluare ecocardiografică către laboratoarele în care s-a desfășurat studiul. Au fost
selectați subiecții fără afectare cardiacă cunoscută, fără simptome cardiace, fără semne de
afectare cardiacă la examenul clinic, cu traseu ECG și ecocardiografie de repaus normale.
Pentru toți participanții la studiu s-au evaluat greutatea și înălţimea, suprafața
corporală, tensiunea arterială și frecvența cardiacă.
Protocolul studiului ecocardiografic
Examinarea ecocardiografică de studiu s-a efectuat folosind ecocardiografe Vivid 7
Dimension și Vivid E9 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norvegia).
Protocolul de achiziţie a imaginilor ecocardiografice fost același pentru pacienţii cu
regurgitare aortică și subiecții sănătoși incluşi în studiu şi a cuprins secţiunile standard din
protocolul minim de achiziţie a imaginilor de ecocardiografie transtoracică recomandat de
Asociaţia Europeană de Imagistică Cardiovasculară.38.În plus, pentru analiza offline a
rotației/torsiunii VS sistolice și diastolice și a deformării longitudinale globale VS prin
STE, s-au efectuat următoarele achiziții speciale:
§ achiziţionarea, în apnee postexpiratorie, a trei cicluri cardiace succesive ale
imaginilor 2D din secțiunile de ax scurt la nivelul bazei și apexului VS, folosind a doua
armonică și un frame rate de 50-90 fps, obţinut prin reglarea adâncimii şi a dimensiunii
sectorului 2D. Planurile anatomice vizate au fost: baza VS, la nivelul valvei mitrale,
obținută din secțiune parasternală ax scurt, și apexul VS, cât mai distal de muşchii papilari,
imediat deasupra de nivelul la care apexul VS se obliterează în sistolă, cu obținerea
imaginii circulare a apexului printr-o plasare mai caudală a transductorului, cu două spaţii
intercostale mai jos decât poziţia de obţinere a secțiunii parasternale39. Secțiunile de bază
și apex sunt utilizate ulterior pentru analiza offline prin 2D-STE a rotației/torsiunii VS.
§ achiziţionarea, în apnee postexpiratorie, a trei cicluri cardiace succesive ale
imaginilor 2D din secțiunile apicală 4-, 3 și 2-camere centrate la nivelul VS prin reglarea
adâncimii și a sectorului 2D, folosind a doua armonică și un frame rate de 50-90 fps,
Secțiunile apicale sunt utilizate ulterior pentru evaluarea offline a deformării longitudinale
globale a VS prin 2D-STE.
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Severitatea regurgitării aortice a fost evaluată conform recomandărilor Asociației
Europeane de Imagistică Cardiovasculară37 și au fost incluși pacienții cu regurgitare aortică
semnificativă hemodinamic, definită ca regurgitare aortică moderat-severă și severă.
Pentru evaluarea ventriculului stâng (VS), s-au determinat parametrii ecocardiografici
convenționali de geometrie și funcție VS, măsurați conform recomandărilor Societăţii
Americane de Ecocardiografie/Asociației Europene de Imagistică Cardiovasculară40.
Remodelarea VS a fost clasificată în funcție de masa VS și GPR în următoarele tipuri40
hipertrofie excentrică, hipertrofie concentrică, remodelare concentrică sau geometrie
normală. Forma VS a fost evaluată folosind un indice de sfericitate modificat după indicele
de sfericitate calculat prin ecocardiografie 3D41, definit prin raportul dintre volumul
telediastolic al VS măsurat prin Simpson biplan și volumul unei sfere al cărei diametru este
egal cu diametrul longitudinal al VS măsurat în secțiunea apicală 4-camere.
Parametrii ecocardiografici derivați din TDI măsurați la participanții la studiu au fost:
velocitățile miocardice: velocitatea maximă sistolică (S) şi diastolice (precoce, e’ şi
tardivă, a’) obţinute prin TDI la nivelul inelului mitral din incidenţă apicală 4-camere;
raportul E/e’ la nivel septal, lateral sau mediu utilizat pentru estimarea neinvazivă a
presiunilor de umplere VS, ținând cont de limitările metodei42–44.
Pentru evaluarea parametrilor de rotație și torsiune VS măsurați prin STE, imaginile
achiziţionate au fost stocate în format digital şi analizate offline folosind aceeași versiune a
unui software dedicat (EchoPac PC version BT 12.1.1, GE Medical Systems), care oferă
posibilitatea analizei cantitative prin STE pentru măsurarea atât a parametrilor de rotaţie şi
torsiune, cât și a parametrilor de deformare miocardică prin STE (2D strain).
Pe baza curbelor de rotaţie medie la nivelul apexului şi bazei VS s-au măsurat
următorii parametri (Fig. 1): rotaţia maximă apicală și bazală și intervalele de timp până la
obținerea acestora.

A

B

Figura 1. Măsurarea pe curbele de rotaţie medie a apexului (A) şi bazei VS (B) a rotaţiilor maxime apicală şi
bazală (săgeţi roșii) şi a intervalelor de timp până la atingerea lor (săgeţi galbene).

Pe baza curbelor de velocitate medie a rotației la nivelul apexului și bazei VS s-au
măsurat următorii parametri (Fig. 2): rata maximă a rotaţiei sistolice apicale și bazale, rata
maximă a rotaţiei diastolice apicale și bazale și intervalele de timp până la atingerea
acestora.
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A

B

Figura 2. Măsurarea pe curbele de rată a rotaţiei a apexului (A) şi bazei VS (B), a ratelor maxime de rotaţie
apicală şi bazală sistolică (săgeţi roşi) şi diastolică (săgeți albastre) și a intervalelor de timp până la atingerea
lor (săgeţi galbene).

Pe baza curbelor de rotaţie medie la nivelul apexului şi la nivelul bazei VS este
derivată automat curba de torsiune VS, aceasta fiind calculată ca diferenţa netă între
unghiurile de rotaţie apicală şi bazală în fiecare moment al ciclului cardiac. Deoarece
rotaţia bazală este codificată ca negativă, torsiunea este calculată ca suma valorilor
absolute ale rotaţiilor de la nivel apical şi bazal (Fig. 3A). Pe curba de torsiune VS se
măsoară: torsiunea VS maximă VS și intervalul de timp până la atingerea acesteia.
Ulterior, tot în mod automat, se obţine şi curba de velocitate a torsiunii VS pe care se
măsoară (Fig. 3B): velocitate (rată) maximă de torsiune VS, velocitatea de torsiune
diastolică sau rata de detorsiune VS și intervalele de timp până la atingerea acestora.

A

B

Figura 3. Curbele de torsiune VS (A) şi de velocitate a torsiunii VS (B). A. Torsiunea VS (curba albă) se
calculează ca diferenţă între rotaţia apicală (curba albastră) şi rotaţia bazală (curba mov) în fiecare moment al
ciclului cardiac. Se măsoară torsiunea VS maximă (săgeata roșie) şi timpul până la atingerea torsiunii VS
maxime (săgeata galbenă). B. Curba de velocitate a torsiunii VS (curba albă) pe care se măsoară velocitatea
maximă a torsiunii VS (în sistolă, săgeata roșie) şi velocitatea torsiunii diastolice sau detorsiunea VS (în
diastolă, săgeata albastră), precum şi intervalele de timp până la atingerea acestor evenimente (săgeţi
galbene).

Pe lângă valoarea torsiunii VS maxime, se comunică și torsiunea VS corectată, care se
calculează prin raportarea torsiunii VS la diametrul longitudinal al VS măsurat în
telediastolă în secțiunea apicală 4-camere.
Toate intervalele de timp descrise au fost măsurate de la debutul QRS şi raportate la
durata sistolei pentru evenimentele sistolice şi la durata diastolei pentru evenimentele
diastolice, în scopul ajustării pentru diferenţele de frecvenţă cardiacă.
Dintre parametrii de deformare VS, am evaluat deformarea longitudinala globală,
parametru care a demonstrate valoare prognostică într-o serie de studii atât la pacienții cu
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regurgitare aortică63,181,182, cât și în alte valvulopatii sau patologii cardiace. Analiza
deformării longitudinale globale VS s-a efectuat din secțiunile apicale 4-, 3- și 2 -camere,
folosind analiza de tip AFI (automated function imaging).
Urmărirea pacienţilor
Pacienții cu regurgitare aortică reevaluați clinic și ecocardiografic periodic la 6 luni.
Doar o parte dintre pacienții înrolați în studiu au avut cel puțin o evaluare de urmărire și au
constituit subgrupul în care s-au făcut analizele care au urmărit evoluția în timp a
parametrilor de rotație/torsiune VS și valoarea predictivă a acestora pentru apariția
evenimentelor cardiace care impun intervenția chirurgicală.
S-au definit drept evenimente: apariția simptomatologiei; apariția disfuncției
ventriculare evidente: scăderea fracției de ejecție VS <50%; dilatarea excesivă a VS:
atingerea dimensiunilor care constituie valoare-prag pentru indicația chirurgicală în Ghidul
European de management al valvulopatiilor2, și anume diametrul telesistolic VS >50 mm
sau >25 mm/m2 sau diametrul telediastolic VS >70 mm.
Analiza finală a datelor s-a făcut comparativ între prima evaluare (includere) și ultima
evaluare, indiferent de intervalul de timp de la includere pentru fiecare pacient în parte.
Analiza statistică
Variabilele continue sunt exprimate ca medie ± deviaţie standard, iar cele categoriale
ca număr (procent). În cazul unei distribuții normale, s-a utilizat testul t Student pentru
evaluarea diferențelor dintre grupuri pentru variabilele continue. Dacă nu a existat o
distribuție normală, s-au utilizat teste neparametrice. Pentru evaluarea diferențelor dintre
gurpuri în cazul variabilelor categoriale s-a utilizat testul χ2. Compararea valorilor între
două eşantioane dependente (perechi) s-a efectuat utilizând testul t pentru eșantioanepereche sau a echivalentul său neparametric Wilcoxon signed rank. Pentru evidenţierea
corelațiilor dintre parametrii studiaţi s-a folosit analiza de regresie lineară, utilizând
coeficienţii de corelaţie Pearson. Pentru a studia contribuţia concomitentă a mai multor
factori la magnitudinea unui efect sau apariţia unui eveniment s-a utilizat analiza
multivariată: regresia lineară multiplă pentru variabile continue, regresia logistică pentru
variabile categoriale. Variabilitatea măsurătorilor a fost testată pentru măsurarea rotaţiei și
a ratei rotației apicale, a torsiunii și a torsiunii corectate şi a detorsiunii într-un un grup
randomizat de 10 pacienţi cu regurgitare aortică. Pentru testarea variabilităţii
intraobservator, acelaşi operator a efectuat două seturi de măsurători la interval de o lună.
Pentru testarea variabilităţii interobservator, un al doilea operator a efectuat măsurătorile
pe imaginile achiziţionate anterior. Variabilitatea a fost calculată ca raport între diferenţa
absolută dintre măsurători şi valoarea medie a celor două măsurători. Valori ale p < 0,05
fiind considerate semnificative statistic. Analiza statistică s-a realizat folosind programul
SPSS 13 pentru Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois).
Capitolul 4. Caracterizarea populației studiate
Populația de studiu a fost alcătuită din 60 de pacienți cu regurgitare aortică moderatseveră sau severă cu fracție de ejecție VS normală (50 bărbaţi, vârsta 46 ± 16 ani).
Conform criteriilor de includere, toți pacienții au fost simptomatici.
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Grupul control a fost alcătuit din 55 de subiecți sănătoși (41 de bărbați, vârsta 43 ± 15
ani) similari ca vârstă și sex cu pacienții cu regurgitare aortică, conform protocolului
studiului. Caracteristicile clinice sunt prezentate comparativ între cele două grupuri în
Tabelul 1. Pacienții cu regurgitare aortică au fost în majoritate (83%) bărbați, ceea ce
reflectă datele din literatură. Dintre pacienții cu regurgitare aortică, 26 (43%) asociau
hipertensiune arterială.
Tabelul 1. Caracteristicile clinice ale populației de studiu

Vârsta (ani)
Bărbaţi (n, %)
IMC (kg/m2)
SC (m2)
Frecvența cardiacă (bpm)
TA sistolică
TA diastolică

Regurgitare
aortică (n = 60)
46 ± 16
50 (83)
26,1 ± 3,8
1,94 ± 0,19
68 ± 11
133 ± 17
70 ± 11

Grup control
(n = 55)
43 ± 14
41 (75)
25,7 ± 3,4
1,91 ± 0,17
68 ± 10
126 ± 10
76 ± 11

Valoarea
p
0,22
0,26
0,53
0,44
0,90
0,05
0,10

IMC, indice de masă corporală; SC, suprafață corporală; TA, tensiune arterială

Având în vedere numărul mic de pacienți de sex feminin participanți la studiul de față
(10 femei versus 50 de bărbați), nu a fost posibilă efectuarea unei analize pe subgrupuri
care să studieze eventualele diferențe între sexe în ceea ce privește parametrii de dinamică
torsională sau remodelarea ventriculului stâng în regurgitarea aortică.
Tabelul 2. Etiologia regurgitării aortice
Număr
Bicuspidie aortică
Alte defecte congenitale
Dilatarea idiopatică a rădăcinii
aortice/aortei ascendente
Endocardită în antecdente
Reumatismală
Prolaps de valvă aortică
Calcificări valvulare

Procent

33
3
15

55
5
25

1
1
2
5

2
2
3
8

Etiologia cea mai frecventă a regurgitării aortice a fost bicuspidia aortică, 55% dintre
pacienți prezentând bicuspidie. Celelalte cauze ale regurgitării se găsesc in Tabelul 2.
Capitolul 5. Evaluarea remodelării ventriculului stâng
În regurgitarea aortică, răspunsul ventriculului stâng (VS) la suprasolicitarea
combinată de volum și presiune este o remodelare structurală complexă, cu modificarea
masei (hipertrofie), dar și a dimensiunilor cavitare și schimbarea formei (sfericizare).
Principalii parametri care caracterizează remodelarea structurală a ventriculului stâng
la pacienții cu regurgitare aortică sunt prezentați în Tabelul 3. Pacienții cu regurgitare
aortică au avut diametre, volume, masă VS și indice de sfericitate mai mari comparativ cu
subiecții sănătoși.
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Tabelul 3. Geometria ventriculului stâng în populația de studiu

DTDVS (mm)
DTDVSi (mm/m2)
DTSVS (mm)
DTSVSi (mm/m2)
SIV (mm)
PP (mm)
GPR
Masa VS (g)
Masa VS indexată (g/m2)
Indice de sfericitate VS
VTDVS (ml)
VTDVSi (ml/m2)
VTSVS (ml)
VTSVSi (ml/m2)
Raport volum/masă

Regurgitare
aortică (n = 60)

Grup control
(n = 55)

Valoarea
p

57,9 ± 5,2
30,1 ± 3,3
37,3 ± 4,2
19,4 ± 2,4
12,2 ± 1,8
11,6 ± 1,7
0,40 ± 0,05
299,8 ± 84,8
154,4 ± 40,5
0,39 ± 0,08
148,6 ± 46,7
76,5 ± 22,9
59,7 ± 21,7
30,8 ± 11,0
0,51 ± 0,13

49,1 ± 4,3
25,7 ± 2,2
30,0 ± 4,1
15,7 ± 2,0
9,9 ± 1,0
9,7 ± 0,9
0,40 ± 0,04
173,0 ± 34,9
90,1 ± 14,9
0,33 ± 0,06
96,7 ± 21,3
50,5 ±10,0
37,4 ± 8,4
19,6 ± 3,9
0,57 ± 0,13

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,57
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,008

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS; DTDVSi, diametrul
telediastolic VS indexat ; DTSVSi, diametrul telesistolic VS indexat; PP, perete posterior VS; SIV,
sept interventricular; VTDVS, volumul telediastolic VS; VTSVS, volumul telesistolic VS; VTDVSi,
volumul telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS indexat.

În afară de prezența hipertofiei, este importantă descrierea tipului de hipertrofie în
cadrul remodelării VS. Cea mai mare parte dintre pacienţii cu regurgitare aortică (30 de
pacienţi, 50%) s-au încadrat în categoria hipertrofiei excentrice. Hipertrofia concentrică a
fost de asemenea frecvent întâlnită (la 22 de pacienți, 37%), în vreme ce un număr mic de
pacienți au prezentat remodelare concentrică (3 pacienți, 5%) sau geometrie normală (8%).
Având în vedere numărul mic de pacienți cu remodelare concentrică și geometrie normală,
toate analizele efectuate pentru a identifica impactul tipului de remodelare asupra
parametrilor de funcție ventriculară studiați s-au efectuat comparând grupurile cu
hipertrofie concentrică și excentrică.
Pentru a identifica factorii posibili care ar putea determina proporția crescută de
pacienți cu hipertrofie concentrică, am efectuat o analiză pe subgrupuri de pacienți cu
regurgitare aortică, în funcție de prezența sau nu a hipertensiunii arteriale. În studiul de
față, pacienții cu regurgitare aortică semnificativă și hipertensiune arterială au avut
diametre și volume VS similare cu pacienții fără hipertensiune arterială, dar au prezentat o
grosime mai mare a pretelui posterior VS și o grosime parietală relativă mai mare.
Capitolul 6. Evaluarea funcției sistolice a ventriculului stâng
Conform design-ului studiului, pacienții cu regurgitare aortică semnificativă au avut
fracție de ejecție normală. Mai mult decât atât, fracția de ejecție VS a fost similară cu cea a
subiecților din grupul control (Tabel 4). În schimb, pacienții cu regurgitare aortică au avut
fracție de scurtare VS mai mică față de subiecții sănătoși.
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Tabelul 4. Funcția sistolică a ventriculului stâng în populația de studiu
Regurgitare
aortică (n = 60)
36 ± 4
60 ± 4
7,5 ± 1,2
8,0 ± 1,6
-17,7 ± 2,7

Fracția de scurtare VS (%)
Fracția de ejecție VS (%)
S septal (cm/s)
S lateral (cm/s)*
GLS (%)

Grup
control (n = 55)
39 ± 6
61 ± 3
8,0 ± 1,3
9,6 ± 1,9
-19,7 ± 2,1

Valoarea
p
<0,001
0,12
0,025
<0,001
<0,001

GLS, deformarea longitudinală globală VS (global longitudinal strain); S, velocitatea miocardică
sistolică maximă a inelului mitral prin TDI, VS, ventriculul stâng
*S lateral a fost disponibil doar la 26 de pacienți cu regurgitare aortică

Dintre parametrii noi de funcție ventriculară stângă analizați în acest studiu,
velocitățile miocardice obținute prin TDI la nivelul inelului mitral septal și lateral (cu
mențiunea că velocitățile de la nivelul inelului mitral lateral au fost obținute la un număr
redus de pacienți – 26 - din cauza dificultăților de aliniere), au fost semnificativ scăzute la
pacienții cu regurgitare aortică față de subiecții normali (Tabel 4).
Parametrii de funcție sistolică s-au corelat cu diferiți parametri de remodelare VS
(Tabel 5) și între ei (Tabel 6). În studiul de față, masa VS s-a corelat cu mai mulți
parametri de funcție VS: fracția de ejecție, velocitatea miocardică sistolică la nivel lateral,
deformarea longitudinală globală (Tabel 5), iar indicele de sfericitate s-a corelat cu fracția
de ejecție VS.
Tabelul 5. Corelații între parametrii de funcție sistolică
și remodelarea ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
FSVS
DTDVS
DTDVSi
DTSVS
DTSVSi
VTDVSi
VTSVSi
Masa VS
indexată
Indice de
sfericitate
GPR

FEVS

S septal
r
p

S lateral
r
p

r

p

r

p

-0,15
0,02
-0,63
-0,46
-0,11
-0,20
0,01

0,24
0,88
<0,001
<0,001
0,41
0,13
0,96

-0,40
-0,44
-0,53
-0,59
-0,45
-0,64
-0,30

0,001
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,019

0,37
0,04
0,20
-0,05
0,29
0,22
0,13

0,004
0,79
0,12
0,72
0,024
0,10
0,32

-0,40
-0,45
-0,40
-0,47
-0,31
-0,33
-0,58

-0,80

0,54

-0,31

0,015

-0,08

0,57

0,22

0,10

0,18

0,17

0,38

0,003

GLS
r

p

0,046
0,021
0,041
0,015
0,13
0,11
0,002

0,24
0,26
0,43
0,46
0,30
0,43
0,48

0,08
0,054
0,001
<0,001
0,024
0,001
<0,001

-0,16

0,44

0,18

0,18

-0,11

0,58

0,20

0,15

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS; DTDVSi, diametrul telediastolic VS indexat ;
DTSVSi, diametrul telesistolic VS indexat; FEVS, fracția de ejecție VS; FSVS, fracția de scurtare VS; GLS, deformarea
longitudinală globală VS (global longitudinal strain); GPR, grosimea parietală relativă; S, velocitatea miocardică
sistolică maximă a inelului mitral prin TDI; VTDVS, volumul telediastolic VS; VTSVS, volumul telesistolic VS;
VTDVSi, volumul telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS indexat; VS, ventriculul stâng.

Pe lângă velocitățile miocardice sistolice, un alt parametru nou de funcție ventriculară
stângă analizat în studiul prezent a fost deformarea longitudinală globală VS evaluată prin
STE, care, dincolo de evaluarea funcției longitudinale, s-a dovedit la rândul său un
parametru de funcție ventriculară stângă globală. Pacienții cu regurgitare aortică
semnificativă din studiul prezent au avut valori mai scăzute la deformării longitudinale
globale (-17,7 ± 2,7%) comparativ cu subiecții sănătoși (-19,7 ± 2,1%, p <0,001).
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Tabelul 6. Corelații între parametrii de funcție sistolică
la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
FSVS
FSVS
FEVS
Sseptal
Slateral
GLS

r
0,25
0,16
0,05
-0,37

p
0,007
0,10
0,66
<0,001

FEVS
r
0,25
0,16
0,16
-0,55

p
0,007
0,10
0,16
<0,001

S septal
r
p
0,16
0,10
0,16
0,10
0,40
<0,001
-0,39 <0,001

S lateral
r
p
0,05
0,66
0,16
0,16
0,40
<0,001
-0,46 <0,001

GLS
r
-0,37
-0,55
-0,39
-0,46
-

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
-

FEVS, fracția de ejecție VS; FSVS, fracția de scurtare VS; GLS, deformarea longitudinală globală VS (global
longitudinal strain); S, velocitatea miocardică sistolică maximă a inelului mitral prin TDI; VS, ventriculul stâng.

În studiul de față, deformarea longitudinală globală VS s-a corelat cu ceilalți parametri
de funcție ventriculară stângă, atît convenționali (fracția de ejecție VS, fracția de scurtare
VS), cât și furnizați de tehnicile noi (velocitățile miocardice sistolice la nivelul inelului
mitral septal și lateral) (Tabel 6). La analiza multivariabilă, parametrii care au rămas
independent corelați cu deformarea longitudinală globală VS sunt volumele telesistolic (β
= 1,78, p <0,001), telediastolic (β = -1,55, p <0,001) și masa VS indexată (β = 0,33, p =
0,014), confirmând impactul hipertrofiei asupra funcției longitudinale prin disfuncția
subendocardică.
Pe lângă evaluarea impactului parametrilor de geometrie VS enumerați în Tabelul 6,
am urmărit determinarea influenței tipului de hipertrofie asupra parametrilor de funcție
ventriculară stângă și am efectuat o analiză pe subgrupuri la pacienții cu regurgitare aortică
semnificativă cu hipertrofie excentrică (30 de pacienți) și hipertrofie concentrică (22 de
pacienți). Între cele două subgrupuri de pacienți nu au existat diferențe semnificative în
privința fracției de ejecție VS, fracției de scurtare VS, velocităților miocardice la nivelul
inelului mitral septal și lateral sau a deformării longitudinale globale VS.
Mai mult, nu există diferențe semnificative în ceea ce privește parametrii
convenționali sau noi de funcție VS la pacienții cu regurgitare aortică cu și fără
hipertensiune arterială.
Capitolul 7. Evaluarea funcției diastolice a ventriculului stâng
Pacienții cu regurgitare aortică au prezentat modificarea parametrilor de funcție
diastolică, având valori mai scăzute ale undei E de umplere protodiastolică, ale raportului
E/A și ale velocităților miocardice diastolice precoce (e’) și valori mai mari ale timpului de
decelerare a undei E (TDE) reflectând alterarea relaxării ce însoțește hipertrofia
ventriculară. În schimb velocitatea undei A care reflectă contracția atrială a fost similară în
cele două grupuri, sugerând că în această fază de evoluție, nu este necesară o contribuție
crescută a atriului stâng la umplerea diastolică. Raportul E/ e’ a fost crescut comparativ cu
subiecții normali, însă în general nu la valori mari (Tabel 7). Volumul indexat al atriului
stâng a fost semnificativ mai mare la pacienții cu regurgitare aortică.
La pacienții cu regurgitare aortică, parametrii de funcție diastolică s-au corelat cu
vârsta pacientului (TDE, e’ la nivelul inelului mitral septal și E/e’ la nivel septal, lateral și
mediu). În schimb, cu parametrii de remodelare ventriculară stângă, grosimea parietală
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relativă și masa VS indexată (Tabel 8) s-au corelat doar TDE și e’ la nivel septal, susținând
ideea că hipertrofia duce inițial la alterarea relaxării, urmând ca în stadiile avansate să
determine scăderea complianței și creșterea presiunilor de umplere VS.
Tabelul 7. Funcția diastolică a ventriculului stâng în populația de studiu

E (cm/s)
A (cm/s)
TDE (ms)
E/A
e’septal (cm/s)
e’lateral (cm/s)*
e’mediu (cm/s)*
E/e’ septal
E/e’ lateral*
E/e’ mediu*
AASi (cm2/m2)
VASi (ml/m2)

Regurgitare
aortică (n = 60)

Grup
control (n = 55)

Valoarea
p

65,2 ± 18,6
62,5 ± 15,4
204 ± 40
1,09 ± 0,37
7,5 ± 2,2
9,1 ± 3,2
8,4 ± 2,6
9,1 ± 3,3
8,0 ± 3,1
8,3 ± 2,5
10,4 ± 2, 9
35,2 ± 14,2

76,7 ± 16,6
58,4 ± 11,6
171 ± 35
1,35 ± 0,33
10,3 ± 2,4
14 0 ± 3,4
12,2 ± 2,8
7,6 ± 1,7
5,6 ± 1,4
6,4 ± 1,5
10,0 ± 1,4
29,1 ± 6,0

0,001
0,11
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
0,001
0,002
0,34
0,004

A, velocitatea maximă a fluxului transmitral diastolic tardiv; E, velocitatea protodiastolică maximă a
fluxului transmitral; e’, velocitatea miocardică protodiastolică maximă a inelului mitral prin TDI;
TDE, timpul de decelerare a undei E; AASi – aria indexată a atriului stâng; VASi, volumul indexat al
atriului stâng.*Parametrii e’ lateral și implicit e’mediu, E/e’ lateral, E/e’ mediu au fost disponibili
doar la 26 de pacienți cu regurgitare aortică.

Tabelul 8. Corelații între parametrii de funcție diastolică
și vârstă și remodelarea ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)

Vârsta
GPR
Masa VS
indexată
Indice de
sfericitate

TDE
r
p
0,35
0,006
0,32
0,013
0,27
0,036

e’ septal
r
p
-0,73 <0,001
-0,41
0,001
-0,46 <0,001

E/e’ septal
r
p
0,25
0,05
0,06
0,69
-0,04
0,79

E/e’ lateral
r
p
0,40
0,046
0,22
0,29
0,22
0,29

E/e’ mediu
r
p
0,45
0,022
0,18
0,38
0,13
0,53

0,18

-0,25

0,12

0,08

0,05

0,16

0,06

0,37

0,69

0,79

e’, velocitatea miocardică protodiastolică maximă a inelului mitral prin TDI; TDE, timpul de decelerare a undei E,
GPR, grosimea parietală relativă; VS, ventriculul stâng.*Parametrii e’ lateral și implicit e’mediu, E/e’ lateral,

E/e’ mediu au fost disponibili doar la 26 de pacienți cu regurgitare aortică.

Indicele de sfericitate nu s-a corelat cu parametrii de funcție diastolică studiați; de
asemenea, nici diametrele sau volumele VS. Dimensiunile atriului stâng (arie,volum) nu sau corelat cu parametrii de funcție diastolică la pacienții cu regurgitare aortică din
populația de studiu.
Pentru completarea evaluării impactului hipertrofiei VS asupra parametrilor defuncție
diastolică, am efectuat analiza pe subgrupuri de hipertrofie: excentrică sau concentrică.
Singurul parametru care a diferit semnificativ între tipurile de hipertrofie a fost velocitatea
miocardică diastolică precoce la nivel septal și valoarea medie care au fost semnificativ
mai mari în cazul pacienților cu hipertrofie excentrică.
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La analiza pe subgrupuri în funcție de prezența sau nu a hipertensiunii arteriale, s-a
observat că cele două subgrupuri diferă din punct de vedere al parametrilor de funcție
diastolică asociați cu relaxarea ventriculară: TDE și velocitățile miocardice diastolice
precoce, sugerând că asocierea hipertensiunii arteriale contribuie la prelungirea relaxării
ventriculare. În plus raportul E/A a fost mai scăzut la pacienții hipertensivi. În schimb, nici
în acest caz nu s-au observat diferențe în privința raportului E/e’ între cele două grupuri.
Concluzionând, prin adaptarea la suprasarcina combinată de volum și de presiune,
ventriculul stâng este în regurgitarea aortică moderat-severă și severă mai dilatat, mai
hipertrofic și mai sferic comparativ cu ventriculul stâng normal. În pofida unei fracții de
ejecție VS normale, pacienții cu regurgitare aortică moderat-severă și severă au disfuncție
longitudinală și prezintă valori mai scăzute ale deformării longitudinale globale comparativ
cu subiecții sănătoși. La pacienții cu regurgitare aortică semnificativă parametrii de
geometrie VS corelați independent cu deformarea longitudinală globală sunt volumele
telesistolic și telediastolic ale VS și masa VS. Tipul de hipertrofie, excentrică sau
concentrică, nu influențează parametrii de funcție ventriculară stângă la pacienții cu
regurgitare aortică semnificativă și fracție de ejecție a VS normală. În regurgitarea aortică,
parametrii de funcție diastolică corelați cu relaxarea ventriculară sunt modificați
semnificativ.
Capitolul 8. Evaluarea parametrilor de mecanică torsională
ventriculară stângă sistolică
Primul dintre obiectivele studiului actual a fost caracterizarea parametrilor de
rotație/torsiune VS într-un grup de pacienți cu regurgitare aortică moderat-severă și severă
cu fracție de ejecție a ventriculului stâng normală.
8.1. Rezultate
La pacienții cu regurgitare aortică, rotația apicală maximă VS este semnificativ
scăzută comparativ cu subiecții sănătoși (14,5 ± 7,4 vs 19,1 ± 5,9°, p <0,001), iar rata
maximă a rotației apicale sistolice VS tinde să fie mai redusă (Tabel 9).
Tabelul 9. Parametrii de rotație ventriculară stângă în populația de studiu
Regurgitare
aortică (n = 60)
Rotaţia apicală maximă (°)
Rotaţia bazală maximă (°)
Rata maximă a rotaţiei
sistolice apicale (°/s)
Rata maximă a rotaţiei
sistolice bazale (°/s)
TRMA
TRMB
TRRMSA
TRRMSB

Grup
control (n = 55)

Valoarea
p

14,5 ± 7,4
-5,0 ± 3,4
90,5 ± 37,4

19,1 ± 5,9
-6,1 ± 3,0
103,2 ± 32,3

<0,001
0,09
0,05

-54,2 ± 19,8

-67,4 ± 25,2

0,002

0,98 ± 0,14
0,84 ± 0,29
0,37 ± 0,19
0,45 ± 0,21

1,01 ± 0,10
1,02 ± 0,20
0,35 ± 0,16
0,52 ± 0,21

0,19
<0,001
0,63
0,047

TRMA intervalul de timp până la atingerea rotației maxime apicale, TRRMSA, intervalul de timp până
la atingerea ratei maxime de rotaţie sistolică apicală; TRMB, intervalul de timp până la atingerea
rotației maxime bazale; TRRMSB, intervalul de timp până la atingerea ratei maxime de rotaţie sistolică
bazală. Aceste intervale de timp sunt raportate la durata sistolei.
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Nu există diferențe semnificative în privința intervalelor de timp până la atingerea
acestor evenimente. Rotația bazală maximă VS în schimb este similară în cele două
grupuri, în vreme ce rata maximă a rotației bazale este mai redusă în regurgitarea aortică.
În plus, există diferențe în privința intervalelor de timp până la atingerea rotației maxime,
respectiv ratei maxime a rotației sistolice bazale (Tabel 9).
Torsiunea VS este semnificativ redusă la pacienții cu regurgitare aortică, atât în
valoare absolută (18,4 ± 7,2 vs 24,2 ± 7,3°, p <0,001), cât și după normalizarea la
diametrul telediastolic longitudinal al VS (2,1 ± 0,8 vs 2,9 ± 0,9°/cm, p <0,001). De
asemenea, velocitatea maximă de torsiune VS este scăzută la acești pacienți. În plus,
intervalul de timp până la atingerea acestor evenimente este diferit între subiecții sănătoși
și pacienții cu regurgitare aortică (Tabel 10).
Tabelul 10. Parametrii de torsiune ventriculară stângă în populația de studiu
Regurgitare
aortică (n = 60)
Torsiunea VS maximă (°)
Torsiunea VS corectată (°/cm)
Rata maximă a torsiunii VS (°/s)
TTM (%)
TRMT (%)

18,4 ± 7,2
2,1 ± 0,8
108,6 ± 35,9
0,94 ± 0,12
0,47 ± 0,17

Grup
control (n = 55)

Valoarea
p

24,2 ± 7,3
2,9 ± 0,9
135,0 ± 40,2
0,99 ± 0,09
0,54 ± 0,14

<0,001
<0,001
<0,001
0,004
0,025

TTM, intervalul de timp până la atingerea torsiunii VS maxime; TRMT, intervalul de timp până la
atingerea ratei maxime a torsiunii VS. Aceste intervale de timp sunt raportate la durata sistolei.

Calculul torsiunii maxime VS ia în considerare atât rotația apicală, cât și rotația
bazală. La pacienții cu regurgitare aortică, există o corelație înalt semnificativă între rotația
maximă apicală VS și torsiunea VS corectată, în timp ce rotația maximă bazală VS nu se
corelează cu acest parametru. În aceste condiții, la pacienții cu regurgitare aortică, rotația
apicală VS este principalul determinant al torsiunii VS corectate (Fig. 4) și scăderea
acesteia se însoțește de scăderea torsiunii VS.
În grupul pacienților cu regurgitare aortică, vârsta pacientului nu a influențat
semnificativ parametrii de rotație sau torsiune VS, cu excepția ratei maxime a rotației
sistolice apicale.

Figura 4. Reprezentare grafică a corelației dintre
torsiunea VS corectată și rotația maximă apicală VS.
VS, ventriculul stâng.

Figura 5. Influența formei VS asupra rotației apicale
VS: creșterea sfericității determină scăderea rotației
maxime apicale VS. VS, ventriculul stâng.
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Dintre parametrii de remodelare ventriculară stângă analizați (Tabel 11), doar
diametrul telediastolic indexat al VS și indicele de sfericitate s-au corelat invers atât cu
rotația maximă apicală VS, cât și cu rata maximă a rotației sistolice apicale, demonstrând
efectul dilatării, dar și al sfericității VS (Fig. 5) asupra rotației apicale.
Tabelul 11. Corelații între parametrii de rotație și vârstă
și remodelarea ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)

Vârsta
DTDVS
DTDVSi
DTSVS
DTSVSi
VTDVSi
VTSVSi
Masa VS
indexată
Indice de
sfericitate
GPR

Rotaţia apicală
maximă

Rotaţia bazală
maximă
p
0,27
0,57

Rata maximă a
rotaţiei sistolice
apicale
r
p
-0,35
0,006
-0,06
0,67

Rata maximă a
rotaţiei sistolice
bazale
r
p
-0,01
0,94
-0,17
0,20

r
-0,25
-0,09

p
0,06
0,51

r
-0,15
0,08

-0,26
-0,04
-0,20
-0,07
-0,19
-0,14

0,049
0,77
0,13
0,60
0,16
0,28

-0,01
0,19
0,12
0,01
0,03
-0,04

0,95
0,15
0,39
0,96
0,84
0,76

-0,34
0,01
-0,25
-0,07
-0,17
-0,21

0,009
0,97
0,057
0,58
0,19
0,10

0,05
0,18
0,09
0,06
0,09
0,10

0,73
0,18
0,52
0,65
0,49
0,44

-0,34

0,008

-0,13

0,33

-0,32

0,012

-0,03

0,81

-0,01

0,94

-0,12

0,37

-0,10

0,44

-0,88

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS; DTDVSi, diametrul telediastolic VS indexat ;
DTSVSi, diametrul telesistolic VS indexat; GPR, grosimea parietală relativă; VTDVS, volumul telediastolic VS;
VTSVS, volumul telesistolic VS; VTDVSi, volumul telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS
indexat; VS, ventriculul stâng.

Dimensiunile telesistolice liniare, volumele ventriculare sau masa VS nu s-au corelat
semnificativ cu parametrii de rotație apicală sistolică.
Parametrii de remodelare VS nu au influențat semnificativ parametrii de rotație bazală
la pacienții cu regurgitare aortică.
Dintre parametrii de torsiune VS, torsiunea VS maximă s-a corelat cu diametrele VS
indexate și cu indicale de sfericitate (Tabel 12), în vreme ce torsiunea VS corectată la axul
longitudinal al VS s-a corelat la analiza univariată cu diametrele VS în valoare absolută
sau indexate la suprafața corporală, volumele VS și masa VS, dar nu s-a corelat cu indicele
de sfericitate. La analiza multivariabilă în care s-au inclus parametrii corelați semnificativ
cu torsiunea VS corectată la analiza univariată, doar volumele VS (volum telediastolic, β =
2,08, p <0,001, volum telesistolic VS, β = -2,2, p <0,001) au rămas determinanți
independenți ai torsiunii VS.
În schimb am efectuat analiza parametrilor de rotație/torsiune VS pe subgrupuri în
funcție de tipul de hipertrofie. Nu au existat diferențe semnificative statistic între
parametrii de torsiune/rotație VS între pacienții cu hipertrofie concentrică și cei cu
hipertrofie excentrică. Mai mult, parametrii de rotație/torsiune VS nu au diferit
semnificativ în funcție de prezența sau nu a hipertensiunii arteriale la pacienții cu
regurgitare aortică.
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Tabelul 12. Corelații între parametrii de torsiune și vârstă
și remodelarea ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
Torsiunea VS
maximă
r
p

Torsiunea VS
corectată
r
p

Rata maximă a
torsiunii
r
p

Vârsta
DTDVS

-0,19
-0,15

0,16
0,25

-0,09
-0,34

0,49
0,008

-0,16
-0,17

0,24
0,22

DTDVSi
DTSVS
DTSVSi
VTDVSi
VTSVSi
Masa VS
indexată
Indice de
sfericitate
GPR

-0,30
-0,15
-0,30
-0,08
-0,21
-0,19

0,023
0,26
0,027
0,56
0,12
0,15

-0,32
-0,31
-0,33
-0,28
-0,39
-0,27

0,013
0,016
0,012
0,033
0,002
0,039

-0,31
-0,10
-0,25
-0,08
-0,20
-0,21

0,016
0,44
0,06
0,54
0,13
0,11

-0,27

0,036

-0,20

0,13

-0,22

0,10

0,01

0,94

0,08

0,57

-0,01

0,96

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS; DTDVSi, diametrul
telediastolic VS indexat ; DTSVSi, diametrul telesistolic VS indexat; GPR, grosimea parietală
relativă; VTDVS, volumul telediastolic VS; VTSVS, volumul telesistolic VS; VTDVSi, volumul
telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS indexat; VS, ventriculul stâng.

Analizând relația parametrilor de rotație/torsiune VS cu alți parametri de funcție
ventriculară stângă care și-au dovedit aplicabilitatea clinică la pacienți cu regurgitare
aortică, s-a observat că rotația maximă apicală VS și rata maximă a rotației sistolice apicale
VS se corelează cu fracția de ejecție VS, velocitățile miocardice sistolice la nivelul inelului
mitral septal și cu deformarea longitudinală globală VS (Tabelul 13). În schimb, rotația
bazală maximă și rata maximă a sistolice rotației bazale nu s-au corelat cu parametri de
funcție VS.
Tabelul 13. Corelații între parametrii de rotație și alți parametri de
funcție ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
Rotaţia apicală
maximă

Rotaţia bazală
maximă

Rata maximă a
rotaţiei sistolice
apicale
r
p

Rata maximă a
rotaţiei sistolice
bazale
r
p

r

p

r

p

FSVS
FEVS

-0,06
0,51

0,68
<0,001

-0,25
-0,06

0,059
0,67

-0,10
0,42

0,433
0,001

-0,08
-0,07

0,55
0,59

Sseptal
Slateral
GLS

0,31
0,11
-0,27

0,017
0,60
0,042

0,04
-0,11
0,20

0,74
0,60
0,14

0,32
0,21
-0,29

0,012
0,31
0,029

0,15
-0,04
0,14

0,27
0,83
0,31

FEVS, fracția de ejecție VS; FSVS, fracția de scurtare VS; GLS, deformarea longitudinală globală VS (global
longitudinal strain); S, velocitatea miocardică sistolică maximă a inelului mitral prin TDI.

În Tabelul 14 sunt prezentate corelațiile dintre parametrii torsionali și parametrii de
funcție ventriculară stângă. Torsiunea VS maximă s-a corelat cu fracția de scurtare VS,
fracția de ejecție VS, velocitățile miocardice sistolice la nivelul inelului mitral septal și cu
deformarea longitudinală globală VS, în vreme ce torsiunea VS corectată și rata maximă a
torsiunii s-au corelat doar cu fracția de ejecție VS și deformarea longitudinală globală VS
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(Fig. 6). Astfel, la pacienții cu regurgitare aortică există o concordanță între deformarea
miocardică și parametrii de rotați/torsiune VS.
Tabelul 14. Corelații între parametrii de torsiune și alți parametri de
funcție ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
Torsiunea VS
maximă
r
p

Torsiunea VS
corectată
r
p

Rata maximă a
torsiunii
r
p

FSVS
FEVS

0,06
0,54

0,68
<0,001

0,08
0,59

0,54
<0.001

-0,06
0,48

0,65
<0.001

Sseptal
Slateral
GLS

0,28
0,20
-0,37

0,032
0,33
0,005

0,16
0,30
-0,41

0.22
0,15
0,002

0,16
0,26
-0,31

0,22
0,20
0,021

FEVS, fracția de ejecție VS; FSVS, fracția de scurtare VS; GLS, deformarea longitudinală
globală VS (global longitudinal strain); S, velocitatea miocardică sistolică maximă a inelului
mitral prin TDI.

Figura 6. Corelația dintre torsiunea
VS
corectată
și
deformarea
longitudinală globală la pacienții cu
regurgitare aortică.
VS, ventriculul stâng.

Parțial datele despre comportamentul rotației/torsiunii VS din acest studiu au fost
comunicate într-un articol publicat online în The International Journal of Cardiovascular
Imaging.45
8.2. Concluzii
La pacienții cu regurgitare aortică semnificativă și fracție de ejecție a ventriculului stâng
normală, torsiunea VS este scăzută prin scăderea rotației apicale VS. Scăderea torsiunii VS
s-a corelat semnificativ cu creșterea volumelor ventriculare VS telesistolic și telediastolic
la acești pacienți. Rotația apicală VS se corelează cu forma VS, un ventricul mai sferic
prezentând o rotație apicală mai scăzută. Hipertrofia VS, în termeni de valoare a masei
indexate VS sau tip de remodelare (excentrică sau concentrică) nu a influențat parametrii
de rotație/torsiune VS la pacienții cu regurgitare aortică. Rotația/torsiunea VS se corelează
semnificativ cu deformarea longitudinală globală VS la pacienții cu regurgitare aortică și
fracție de ejecție VS normală.
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Capitolul 9. Evaluarea parametrilor de mecanică torsională ventriculară
stângă diastolică
Cel de-al doilea obiectiv al studiului actual a fost caracterizarea parametrilor de rotație
diastolică/detorsiune VS într-un grup de pacienți cu regurgitare aortică moderat-severă și
severă cu fracție de ejecție a ventriculului stâng normală.
9.1. Rezultate
La pacienții cu regurgitare aortică, rata maximă a rotației diastolice apicale a fost
semnificativ scăzută comparativ cu subiecții din grupul control (-82,5 ± 38,9 vs -114,9 ±
47,3°/s, p <0,001). În schimb rata maximă a rotației diastolice bazale a fost similară în cele
două grupuri (Tabel 15). Intervalele de timp până la atingerea ratei maxime a rotației
apicale și bazale nu au diferit semnificativ între cele două grupuri de pacienți.
Rata maximă a detorsiunii VS a fost de asemenea redusă la pacienții cu regurgitare
aortică (-82,5 ± 38,9 vs -114,9 ± 47,3°/s, p = 0,002), iar intervalul de timp până la atingerea
acesteia nu a diferit semnificativ față de subiecții sănătoși (Tabel 15).
Tabelul 15. Parametrii de rotație diastolică/detorsiune ventriculară stângă
în populația de studiu

Rata maximă a rotaţiei diastolice
apicale (°/s)
Rata maximă a rotaţiei diastolice
bazale (°/s)
Rata maximă a detorsiunii VS (°/s)
TRRMDA
TRRMDB
TRMDT

Regurgitare
aortică (n = 60)
-82,5 ± 38,9

Grup
control (n = 55)
-114,9 ± 47,3

Valoarea
p
<0,001

61,4 ± 28,7

62,2 ± 24,1

0,87

-123,5 ± 41,5
0,86 ± 0,21
0,81 ± 0,15
0,78 ± 0,15

-152,3 ± 55,0
0,82 ± 0,18
0,77 ± 0,15
0,79 ± 0,15

0,002
0,27
0,22
0,98

TRRMDA, intervalul de timp până la atingerea ratei maxime de rotaţie diastolică apicală; TRRMDB,
intervalul de timp până la atingerea ratei maxime de rotaţie diastolică bazală; TRMDT, intervalul de
timp până la atingerea de torsiunii VS maxime; TRMT, intervalul de timp până la atingerea ratei
maxime a torsiunii VS. Aceste intervale de timp sunt raportate la durata diastolei.

Figura 7. Reprezentare grafică a
corelației dintre rata maximă a
detorsiunii VS și rata maximă a rotației
diastolice apicale VS.
VS, ventriculul stâng.
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Rata maximă a detorsiunii VS s-a corelat înalt semnificativ cu rata maximă a rotației
diastolice apicale (Fig. 7) la pacienții cu regurgitare aortică, în timp ce acest parametru nu
s-a corelat cu rata maximă a rotației diastolice bazale. Astfel, la acești pacienți, principalul
determinant al ratei detorsiunii VS este rata rotației apicale diastolice.
S-a observat că vârsta pacientului a influențat atât rata maximă a rotației diastolice
apicale, cât și rata maximă a detorsiunii VS (Tabel 16).
Tabelul 16. Corelații între parametrii de detorsiune și vârstă
și remodelarea ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)

Vârsta
DTDVS
DTDVSi
DTSVS
DTSVSi
VTDVSi
VTSVSi
Masa VS
indexată
Indice de
sfericitate
GPR
VASi

Rata maximă a rotaţiei
diastolice apicale
r
p
0,47
<0,001
0,29
0,025

Rata maximă a
detorsiunii VS
r
p
0,34
0,008
0,27
0,041

0,25
0,21
0,20
0,18
021
0,34

0,05
0,11
0,13
0,17
0,10
0,008

0,31
0,27
0,33
0,09
0,15
0,31

0,017
0,037
0,011
0,50
0,27
0,018

0,37

0,004

0,24

0,07

0,13
0,20

0,33
0,13

0,06
0,20

0,64
0,13

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS;
DTDVSi, diametrul telediastolic VS indexat ; DTSVSi, diametrul telesistolic
VS indexat; GPR, grosimea parietală relativă; VASi, volumul atriului stâng
indexat; VTDVS, volumul telediastolic VS; VTSVS, volumul telesistolic VS;
VTDVSi, volumul telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS
indexat; VS, ventriculul stâng.

Figura 8. Efectul hipertrofiei ventriculare asupra
ratei maxime a rotației diastolice apicale VS:
creșterea masei VS determină scăderea ratei rotației
diastolice apicale VS. VS, ventriculul stâng

Figura 9. Efectul formei ventriculare asupra ratei
maxime a rotației diastolice apicale VS: creșterea
sfericității determină scăderea ratei rotației diastolice
apicale VS. VS, ventriculul stâng
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La pacienții cu regurgitare aortică rata maximă a rotației diastolice apicale s-a corelat
semnificativ statistic cu masa VS și indicele de sfericitate VS (Tabel 16, Fig. 8, 9).
Rata maximă a detorsiunii VS s-a corelat cu diametrele VS, atât în valoare absolută,
cât și indexate la suprafața corporală, și cu masa VS (Tabel 16, Fig. 10).
Rata maximă a rotației diastolice bazale nu s-a corelat cu niciunul dintre parametrii de
remodelare VS analizați.
Figura 10. Efectul hipertrofiei
ventriculare asupra ratei maxime a
detorsiunii VS: creșterea masei VS
determină scăderea ratei detorsiunii
VS. VS, ventriculul stâng

În privința impactului tipului de hipertrofie asupra parametrilor de detorsiune VS, nu
s-au observat diferențe semnificative între pacienții cu regurgitare aortică și hipertrofie
excentrică, respectiv concentrică de VS în privința ratei maxime a rotației diastolice
apicale VS sau a ratei maxime a detorsiunii VS. Prezența hipertensiunii arteriale a
influențat doar rata maximă a rotației diastolice apicale (-71,3 ± 38,4 vs -93,8 ± 38,1 °/s, p
= 0,031), ceilalți parametri de dinamică torsională diastolică nu au diferit la pacienții cu
regurgitare aortică cu și fără hipertensiune arterială.
Analizând parametrii de rotație diastolică/detorsiune VS în relație cu parametrii de
funcție diastolică VS, am observat că rata maximă a rotației diastolice apicale se corelează
semnificativ statistic cu valoarea raportului E/A și cu velocitatea miocardică
protodiastolică maximă la nivelul inelului mitral septal. Rata maximă a detorsiunii VS se
corelează cu aceiași parametri și cu velocitatea protodiastolică maximă a fluxului
transmitral (Tabel 17). Rata maximă a rotației diastolice bazale nu s-a corelat cu niciun
parametru de funcție diastolică.
Raportul E/e’ nu s-a corelat cu niciunul dintra parametrii de rotație
diastolică/detorsiune analizați.
În plus, atât rata maximă a rotației diastolice apicale, cât și rata maximă a detorsiunii
VS s-au corelat cu fracția de ejecție a ventriculului stâng.
Din câte știm până în prezent nu există date despre comportamentul rotației apicale
diastolice și a detorsiunii VS la pacienții cu regurgitare aortică, cu excepția rezultatelor
acestui studiu care au fost recent publicate online în The International Journal of
Cardiovascular Imaging45.
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Tabelul 17. Corelații între parametrii de detorsiune și alți parametri de
funcție ventriculară stângă la pacienții cu regurgitare aortică (n =60)
Rata maximă a rotaţiei
diastolice apicale
r
p

Rata maximă a
detorsiunii VS
r
p

E
A

-0,23
0,16

0,08
0,22

-0,32
0,02

0,014
0,86

TDE
E/A
e’septal
e’lateral*
e’mediu*
E/e’ septal
E/e’ lateral*
E/e’ mediu*
FEVS

0,21
-0,32
-0,32
0,02
-0,91
0,03
-0,31
-0,12
-0,28

0,12
0,012
0,015
0,91
0,66
0,82
0,12
0,55
0,028

0,01
-0,28
-0,31
-0,11
-0,20
-0,04
-0,26
-0,15
-0,30

0,96
0,035
0,019
0,59
0,33
0,75
0,21
0,47
0,023

A, velocitatea maximă a fluxului transmitral diastolic tardiv; E, velocitatea protodiastolică
maximă a fluxului transmitral; e’, velocitatea miocardică protodiastolică maximă a inelului
mitral prin TDI; TDE, timpul de decelerare a undei E; AASi – aria indexată a atriului stâng;
VASi, volumul indexat al atriului stâng. *Parametrii e’ lateral și implicit e’mediu, E/e’
lateral, E/e’ mediu au fost disponibili doar la 26 de pacienți cu regurgitare aortică.

9.2. Concluzii
La pacienții cu regurgitare aortică semnificativă, detorsiunea VS este scăzută prin
scăderea ratei rotației diastolice apicale VS. Scăderea detorsiunii VS s-a corelat
semnificativ cu gradul de hipertrofie exprimat prin creșterea masei ventriculare VS
indexate, nu și cu tipul de hipertrofie. Rata rotației diastolice apicale VS se corelează atât
cu hipertrofia (masa VS), cât și cu forma VS (creșterea sfericității). Tipul de remodelare
VS (hipertrofie excentrică sau concentrică) nu a influențat parametrii de rotație
diastolică/detorsiune VS la pacienții cu regurgitare aortică. Rata rotației diastolice apicale
și rata detorsiunii VS se corelează cu parametri de disfuncție diastolică (raportul E/A și
velocitatea miocardică protodiastolică la nivelul inelului mitral septal).
Capitolul 10. Modificări ale remodelării și funcției ventriculului stâng în
timpul urmăririi pe termen scurt
Al treilea obiectiv al studiului a fost evaluarea modificărilor parametrilor de dinamică
torsională VS în timpul urmăririi pe termen scurt la pacienți cu regurgitare aortică cronică
semnificativă hemodinamic şi fracție de ejecție a ventriculului stâng normală și evaluarea
valorii predictive a acestor parametri pentru apariția pe termen scurt a evenimentelor care
impun intervenția chirurgicală.
Pentru realizarea acestui obiectiv, pacienții cu regurgitare aortică au fost următiți
clinic și ecocardiografic periodic la 6 luni. Astfel, din grupul de 60 de pacienți cu
regurgitare aortică semnificativă înrolați în studiu, 26 au fost urmăriți pe o perioadă medie
de urmărire de 15 ± 6 luni. Toți cei 26 de pacienți s-au menținut asimptomatici pe durata
urmăririi și doar un pacient a prezentat în evoluție dilatare severă VS (diametrul telesistolic
VS indexat > 25 mm/m2) care a impus intervenția chirurgicală de protezare valvulară
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aortică. În plus, intervenția chirurgicală s-a efectuat la alți doi pacienți din cauza dilatării
de aortă ascendentă (>55 mm).
La sfârșitul perioadei de urmărire, pacienții au avut volume VS mai mari (volum
telesistolic VS indexat 33,0 ± 9,8 ml/m2 vs 29,6 ± 7,8 ml/m2, p=0,007, volum telediastolic
VS indexat 82,5 ± 20,5 ml/m2 vs 74,6 ± 17,9 ml/m2, p=0,004) și masă VS, indice de
sfericitate și grosime parietală relativă similare. Dimensiunile liniare ale VS nu au variat
semnificativ pe parcursul perioadei de urmărire, cu excepția diametrului telesistolic al
ventriculului stâng care a avut o tendință de creștere pe percursul urmăririi (Tabel 18).
Tabelul 18. Modificările parametrilor de remodelare VS în timpul urmăririi
pe termen scurt la pacienții cu regurgitare aortică (n =26)

DTDVS (mm)
DTDVSi (mm/m2)
DTSVS (mm)
DTSVSi (mm/m2)
SIV (mm)
PP (mm)
GPR
Masa VS (g)
Masa VS indexată (g/m2)
Indice de sfericitate VS
VTDVS (ml)
VTDVSi (ml/m2)
VTSVS (ml)
VTSVSi (ml/m2)
Raport volum/masă

Evaluarea
inițială
56,8 ± 4,4
29,7 ± 3,3
36,6 ± 3,3
19,1 ± 2,2
11,7 ± 1,7
11,4 ± 1,8
0,40 ± 0,05
283 ± 79
146 ± 40
0,38 ± 0,08
144,6 ± 29,6
74,6 ± 17,9
57,2 ± 16,3
29,6 ± 7,8
0,53 ± 0,13

Ultima evaluare
57,0 ± 4,9
29,3 ± 3,4
37,5 ± 3,8
19,3 ± 2,3
12,1 ± 1,8
11,5 ± 1,5
0,40 ± 0,05
288 ± 76
148 ± 40
0,37 ± 0,09
161,4 ± 43,3
82,5 ± 20,6
64,5 ± 19,8
33,0 ± 9,8
0,58 ± 0,16

Valoarea
p
0,69
0,30
0,047
0,51
0,15
0,64
0,68
0,44
0,77
0,53
0,002
0,004
0,004
0,007
0,009

DTDVS, diametrul telediastolic VS; DTSVS, diametrul telesistolic VS; DTDVSi, diametrul
telediastolic VS indexat ; DTSVSi, diametrul telesistolic VS indexat; PP, perete posterior VS; SIV,
sept interventricular; VTDVS, volumul telediastolic VS; VTSVS, volumul telesistolic VS; VTDVSi,
volumul telediastolic VS indexat; VTSVSi, volumul telesistolic VS indexat

În ceea ce privește evoluția parametrilor de funcție ventriculară stângă pe durata
urmăririi, fracția de ejecție VS, fracția de scurtare VS și velocitatea miocardică sistolică la
nivelul inelului mitral septal nu au scăzut semnificativ pe parcursul urmăririi. În schimb,
la evaluarea de la sfârșitul perioadei de urmărire, s-a constatat scăderea semnificativă a
deformării longitudinale globale VS (-18,1 ± 2,5 vs 16,9 ± 2,3%, p = 0,012).
În ceea ce privește funcția distolică VS, se pare că parametrii de funcție diastolică sunt
mai frecvent influențați în timpul urmăririi. Astfel, la ultima evaluare se observă o scădere
semnificativă a velocității miocardice protodiastolice la nivelul inelului mitral septal (7,9 ±
2,4 vs 7,0 ± 2,1 cm/s, p = 0,005) și o tendință de scădere a velocității undei protodiastolice
a fluxului transmitral (67,7 ± 18,2 vs 61,4 ± 18,2 cm/s, p = 0,005), ambii parametri ce
reflectă relaxarea ventriculară.
Analizând modificarea în timpul urmăririi pe termen scurt a parametrilor de dinamică
torsională VS sistolică și diastolică, am observat că, deși a existat o tendință de scădere a
rotației maxime apicale și a torsiunii maxime VS, aceasta nu a atins semnificația statistică
(Tabel 19). În schimb, a existat o tendință de scădere semnificativă în timpul urmăririi pe
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termen scurt a ratei maxime de detorsiune VS (-106,7 ± 49,9°/s vs -128,3 ± 39,7°/s,
p=0,05), ceea ce, având în vedere contribuția esențială a deorsiunii VS la umplerea VS30,
susține ipoteza că modificările funcției diastolice VS sunt indici mai sensibili de disfuncție
VS la pacienții cu regurgitare aortică.
Tabelul 19. Modificările parametrilor de dinamică torsională VS în timpul urmăririi
pe termen scurt la pacienții cu regurgitare aortică (n =26)
Evaluarea
Ultima evaluare
Valoarea
inițială
p
Rotaţia apicală maximă (°)
Rotaţia bazală maximă (°)
Torsiunea VS maximă (°)
Torsiunea VS corectată (°/cm)
Rata maximă a torsiunii (°/s)
Rata maximă a rotaţiei diastolice
apicale (°/s)
Rata maximă a rotaţiei diastolice
bazale (°/s)
Rata maximă a detorsiunii VS (°/s)

14,3 ± 7,7
-4,9 ± 3,7
18,3 ± 7,8
2,0 ± 0,8
106,7 ± 38,7
-86,0 ± 37,4

13,8 ± 9,0
-7,4 ± 13,2
17,8 ± 10,1
1,9 ± 1,0
105,2 ± 41,8
-80,3 ± 41,5

0,67
0,34
0,67
0,22
0,81
0,48

63,2 ± 31,4

53,7 ± 17,3

019

-128,3 ± 39,7

-106,7 ± 49,9

0,05

VS, ventriculul stâng.

Deoarece deformarea longitudinală globală VS a fost parametrul de funcție VS ce mai
sensibil la progresia pe termen scurt a regurgitării aortice, s-a încercat identificarea
factorilor care pot indica această alterare progresivă a deformării longitudinale globale prin
evaluarea corelațiilor dintre valorile inițiale ale parametrilor de remodelare și funcție VS și
valoarea de la ultima evaluare a deformării longitudinale globale VS. La analiza univariată,
valoarea inițială a indicelui de sfericitate VS (r = 0,46, p = 0,02), a rotației maxime apicale
(r = -0,67, p <0,001), a torsiunii VS corectate (r = -0,59, p = 0,002), a fracției de ejecție VS
(0,67, p <0,001) și a deformării longitudinale globale VS (r = 0,67, p <0,001) s-au corelat
semnificativ cu valoarea deformării longitudinale VS de la ultima evaluare. La analiza
multivariabilă, ce a inclus rotația maximă apicală VS, fracția de ejecție VS și deformarea
longitudinală globală VS inițială, rotația maximă apicală VS (β = -0,41, p = 0,024) și
deformarea longitudinală globală VS la momentul inițial (β = 0,40, p = 0,031) au rămas
independent corelați cu deformarea longitudinală globală VS de la ultima evaluare.
Aceste rezultate referitoare la urmărirea pe termen scurt ale celor 26 de pacienți cu
regurgitare aortică au fost publicate sub forma unui articol original în Revista Română de
Cardiologie.46
Concluzionând, în timpul urmăririi pe termen scurt, pacienții cu regurgitare aortică
semnificativă și fracție de ejecție a ventriculului stâng normal, în pofida menținerii
statusului asimptomatic și a fracției de ejecție normale, prezintă o scădere semnificativă a
deformării longitudinale globale VS ca parametru de contractilitate VS, alături de scăderea
parametrilor convenționali și noi (rata maximă a detorsiunii VS) de funcție diastolică.
Parametrii de dinamică torsională VS nu s-au modificat semnificativ pe parcursul
urmăririi. Valorile inițiale ale rotației maxime apicale VS și ale deformării longitudinale
globale VS s-au corelat cu valoarea finală a deformării longitudinale globale.
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Capitolul 11. Limitările studiului
Una dintre principalele limitări ale studiului prezent este numărul relativ mic de
pacienți cu regurgitare aortică. Criteriile extrem de stricte de includere și faptul că
regurgitarea aortică nu este o patologie frecventă alături de faptul că pacienții sunt multă
vreme asimptomatici și boala poate fi descoperită într-un stadiu avansat de evoluție în care
afectarea funcției ventriculare este avansată au făcut dificilă selecția unei populații mai
ample de pacienți. Dimensiunea redusă a grupului de pacienți cu regurgitare aortică incluși
în studiu nu a permis analize complete pe subgrupurile de remodelare VS (doar 3 pacienți
având remodelare de tip concentric).
Toți pacienții din studiu au fost asimptomatici și au avut fracție de ejecție VS normală;
absența unui grup de pacienți simptomatici a făcut imposibilă efectuarea analizelor pentru
identificarea valorilor-prag ale parametrilor de dinamică torsională VS cu valoare
predictivă în apariția simptomelor. De asemenea, doar 26 de pacienți au avut o evaluare de
urmărire pe termen scurt (ăn medie 15 luni), iar în timpul perioadei de urmărire doar un
pacient a ajuns să prezinte indicație de intervenție chirurgcală prin dilatarea VS și niciun
pacient nu a dezvoltat simptomatologie. În acest context, analiza pentru identificarea
valorii prognostice în timpul managementului conservator sau postoperator a parametrilor
de dinamică torsională VS nu a fost posibilă.
Alte limitări țin de parametrii folosiți pentru exprimarea hipertrofiei și formei VS.
Masa VS a fost calculată prin metoda Devereux care are limitări cunoscute în cazul unui
ventricul dilatat și poate supraestima masa VS. Am utilizat însă această metodă, având în
vedere reproductibilitatea, existența valorilor de referință și a valorii prognostice dovedite
în diferite patologii. Forma VS a fost evaluată utilizând un indice de sfericitate derivat din
volumul telediastolic al VS calculat prin metoda Simpson biplan, dar am asigurat evitarea
scurtării ventriculului (foreshortening) urmărind ca măsurătorile axului longitudinal al VS
în secțiunile apicale 4- și 2- camere să nu difere cu peste 10%. Limitările legate de calculul
masei și formei VS ar fi fost depășite prin utilizarea ecocardiografiei 3D care nu a fost însă
disponibilă decât în cazul unui număr mici de pacienți.
Alte limitări ţin de metoda utilizată pentru evaluarea torsiunii şi detorsiunii VS precum
şi a deformării longitudinale globale VS, ecocardiografia speckle tracking. Una dintre cele
mai importante limitări este legată de dificultatea obţinerii imaginii de ax scurt la nivelul
apexului VS – greu de standardizat în ecocardiografie bidimensională – această secțiune
fiind foarte importantă pentru măsurarea rotaţiei apicale, parametru care influenţează
semnificativ calculul ulterior al torsiunii VS. De asemenea, o limitare inerentă
ecocardiografiei 2D este legată de imposibilitatea evitarii mișcării în afara planului.
Variabilitatea intraobservator a fost de 0,3 ± 3,8% pentru rotația maximă apicală VS;
7,0 ± 15,6% pentru torsiunea maximă VS; 5,6 ± 15,4% pentru torsiunea VS corectată; 0,9
± 8,0% pentru rata maxima a rotației diastolice apicale VS și 5,6 ± 11,2% pentru rata
maxima a detorsiunii VS. Variabilitatea intraobservator pentru acești parametri a fost de:
0,5 ± 7,2%, 6,7 ± 19,4%, 3,6 ± 20,0%, 5,2 ± 23,0% și 5,1 ± 29,4%.
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Capitolul 12. Concluzii finale
1. Studiul prezent confirmă faptul că în regurgitarea aortică semnificativă ventriculul
stâng se adaptează la suprasarcina combinată de volum și presiune prin hipertrofie și
modificarea geometriei cu creșterea sfericității.
2. În pofida unei fracții de ejecție VS normale, pacienții cu regurgitare aortică
moderat-severă și severă au disfuncție longitudinală și prezintă valori scăzute ale
deformării longitudinale globale comparativ cu subiecții sănătoși. La acești pacienți,
parametrii de geometrie VS corelați independent cu deformarea longitudinală globală sunt
volumele telesistolic și telediastolic ale VS și masa VS.
3. La pacienții cu regurgitare aortică semnificativă și fracție de ejecție a ventriculului
stâng normală, torsiunea VS este scăzută prin scăderea rotației apicale VS. Scăderea
torsiunii VS se corelează semnificativ cu creșterea volumelor ventriculare stângi la acești
pacienți.
4. Rotația apicală VS este puternic influențată de parametrii de remodelare VS atât în
sistolă, cât și în diastolă; astfel creșterea sfericității ventriculului stâng corelându-se cu
scăderea rotației apicale sistolice VS și cu scăderea ratei rotației diastolice apicale VS, iar
creșterea masei ventriculare corelându-se cu scăderea ratei rotației diastolice apicale VS.
5. Rotația apicală și torsiunea VS se corelează semnificativ cu deformarea
longitudinală globală VS la pacienții cu regurgitare aortică semnificativă și fracție de
ejecție VS normală.
6. La pacienții cu regurgitare aortică semnificativă, rata detorsiunii VS este scăzută
prin scăderea ratei rotației diastolice apicale VS. Scăderea detorsiunii VS se corelează
semnificativ cu gradul de hipertrofie exprimat prin creșterea masei ventriculare VS
indexate.
7. Rata rotației diastolice apicale și rata detorsiunii VS se corelează cu parametri de
disfuncție diastolică (raportul E/A și velocitatea miocardică protodiastolică la nivelul
inelului mitral septal).
8. În timpul urmăririi pe termen scurt, pacienții cu regurgitare aortică semnificativă și
fracție de ejecție a ventriculului stâng normală, în pofida menținerii statusului
asimptomatic și a fracției de ejecție normale, prezintă o scădere semnificativă a deformării
longitudinale globale VS ca parametru de contractilitate VS, alături de scăderea
parametrilor convenționali și noi (rata maximă a detorsiunii VS) de funcție diastolică, în
timp ce parametrii de dinamică torsională VS nu se modifică semnificativ.
Studiul parametrilor de rotație apicală, torsiune/detorsiune VS poate oferi informații
adiționale deformării longitudinale globale în detectarea disfuncției ventriculare precoce,
înaintea scăderii fracției de ejecție VS, la pacienții asimptomatici cu regurgitare aortică, cu
rol în monitorizarea atentă a acestor pacienți sau orientarea deciziei terapeutice.
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