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ABREVIERI
CIA= cardiomiopatie indusă de antracicline
ATP= adenozin trifosfat
BIC= boală cardiacă ischemică
HTA= hipertensiune arterială
DZ= diabet zaharat
KD=kilodaltoni
AMP= adenozin monofosfat
CK (MB)= creatin-fosfochinaza (izoenzima MB)
cTnT= troponina cardiacă T
cTnI= troponina cardiacă I
hs-cTnT= troponina cardiacă T determinată prin tehnici de înaltă sensibilitate
IMA= infarct miocardic acut
CV=coeficient de variație
FDA= Food and Drug Administration
BPOC= bronhopneumopatie cronică obstructivă
SOFA= sequential organ failure assessment score
SAPS= simplified acute physiology score
CCLM= Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
AVC= accident vascular cerebral
ROC=recevier operating characteristic
NYHA= New York Heart Association
RMN= rezonanță magnetică nucleară
ECG= electrocardiogramă
2D-ETT= ecocardiografie 2D transtoracică
NT-proANP= fracțiunea N-terminală a peptidului natriuretic de tip A
NT-proBNP= fracțiunea N-terminală a peptidului natriuretic de tip A
VTDVS= volumul telediastolic al ventriculului stâng
VTSVS= volumul telesistolic al ventriculului stâng
FEVS= fracţia de ejecţie a ventriculului stâng
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PARTEA GENERALĂ
1. INTRODUCERE

Reducerea mortalității și morbidității la pacienții cu cancer în urma terapiilor curente este o
realizare majoră în tratamentul paciențiolor neoplazici. Prin mecanismele de acțiune,
tratamentele antineoplazice pot avea efecte adverse cardiovasculare semnificative, ce pot
determina cardiomiopatie şi insuficienţă cardiacă cu reducerea supravieţuirii cu diminuarea
considerabilă a beneficiului terapiei antineoplazice. Magnitudinea acestei probleme rămâne încă
neclară datorită faptului că în studiile clinice curente nu au fost înrolați pacienți vârstnici sau cu
comorbidități cardiovasculare semnificative ce cresc riscul apariției cardiomiopatiei indusă de
chimioterapice [1]. Rămâne neclar dacă evenimentele adverse cardiovasculare pot fi semnalizate
prin analiza bazată pe mecanismele de acțiune ale chimioterapiei și ce evaluări paraclinice ar
trebui efectuate pentru diagnosticul precoce al acestora. Screening-ul pacienţilor, monitorizarea
funcţiei cardiovasculare în timpul chimioterapiei și optimizarea schemelor terapeutice,
gestionarea efectelor adverse cardiovasculare, sunt susceptibile de a deveni tot mai importante la
pacienţii cu cancer.

2. ANTRACICLINELE
2.1.

Aspecte generale

Antraciclinele sunt agenţi antitumorali ce fac parte din clasa antibioticelor antimetabolice.
Sunt medicamente cu spectru de acţiune larg, cu rol important în tratamentul leucemiilor,
limfoamelor şi a multor tumori solide. Primele antracicline au fost descoperite în 1950 de către
Brokmann şi Bauer, când a fost izolată daunorubicina din mediul de cultură al speciei
Streptomyces peucetius varianta Caesius [7].

2.1.

Toxicitatea antraciclinelor

Toxicitatea antraciclinelor este acută şi cronică.
2.1.1. Toxicitatea acută
Toxicitatea acută / subacută a medicaţiei citostatice este inerentă şi trebuie acceptată. Se
produce datorită lezării cu predilecţie a ţesuturilor rapid proliferative, respectiv: măduva
hematoformatoare, mucoasa digestivă, tegumentele, fanerele şi gonadele. Fenomenele toxice
sunt în general reversibile, mai ales cele de la nivelul ţesuturilor cu turnover crescut. Unele
10

citostatice precum doxorubicina și epirubicina determină toxicitate cumulată şi leziuni cardice
ireversibile iar doza totală administrată nu poate depăşi limitele de toleranţă, consecinţele putând
fi grave şi ireversibile [12].
2.1.1. Toxicitatea cronică
Toxicitatea cardiacă cronică este în relație cu doza cumulată de antracicline.
Cardiomiopatia cronică apare după luni de tratament, uneori după ani de zile de la terminatea
tratamentului citostatic.
Manifestările toxicităţii cardiovasculare sunt influențate de tipul chimioterapicului utilizat
și includ, alături de disfuncția miocardică, bradicardia, ischemia miocardică, tromboembolismul
venos, hipertensiunea arterială [19] [20].

2.1.

Doze uzuale pentru tratamentul cu antracicline

Pentru limitarea reacţiilor adverse se fac recomandări specifice pentru dozele zilnice şi
pentru dozele cumulate ale antraciclinelor. Pentru doxorubicină doza cumulată totală este de 450
mg/m², pentru daunorubicină este de 600 mg/m², pentru epirubicină este de 900 mg/m² iar pentru
indarubicina este de 225 mg/m².

2.1.

Afectarea cardiacă la pacienții cu boală neoplazică

Afectarea cardiacă în neoplazii, în afara administrării tratamentului oncologic, poate avea
două cauze: anemia şi determinarea tumorală secundară cardiacă. Aceasta din urmă apare în faza
terminală a unei neoplazii cu evoluţie lungă.

3. CARDIOMIOPATIA INDUSĂ DE ANTRACICLINE
3.1.

Definiție

Ghidul ACC/AHA/ASE publicat în anul 2003 definește cardiomiopatia indusă de
antracicline prin deteriorarea fracției de ejecție a ventriculului stâng sub tratament cu antracicline
sub valoarea normală de 50%, cu peste 10 unități procentuale sau cu peste 20% comparativ cu
valoarea inițială, sau cu peste 5% daca inițial avea o valoare < 50% [29] [30].
Ghidul de oncologie publicat în anul 2012 (ESMO Clinical Practice Guidelines) definește
cardiomiopatia antraciclinică prin:
-

simptome de insuficienţă cardiacă;

-

semne de insuficienţă cardiacă: galop S3, tahicardie sau ambele;

-

Reducerea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng faţă de statusul pre-chimioterapie:

•

cu ≤5% până la o valoare <55% cu semne sau simptome de insuficienţă cardiacă;

•

cu ≥10% până la o valoare <55% fără semne sau simptome de insuficienţă cardiacă [31].
11

Consensul experților Societății Americane de Ecocardiografie și Asociației Europene de
Imagistică Cardiovasculară publicat în anul 2014 în European Heart Journal a definit
cardiomiopatia indusă de antracicline prin scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng cu
peste 10 unități procentuale comparativ cu valoarea anterioară inițierii chimioterapiei sau prin
scăderea fracției de ejecție a ventricululi stâng măsurată prin ecocardiografie 2D transtoracică
sub valoarea de 53 % [32].
În cazul majorităţii agenţilor antineoplazici, disfuncţia cardiacă poate apărea acut (în timpul
chimioterapiei) și cronic cu debut precoce (în primul an de tratament) sau cu debut tardiv (la
peste un an de la finalizarea chimioterapiei) [33] [34]. Ultima formă este cea mai frecventă și de
obicei ireversibilă.
Studiile clinice din ultimii 20 ani au utilizat diverse definiții care nu iau în discuţie afectarea
subclinică miocardică, aşa cum poate fi detectată prin biopsie endomiocardică sau prin tehnici
imagistice avansate precum ecocardiografia cu studiul deformării miocardice sau rezonanţa
magnetică. De aceea se consideră că nu s-a găsit încă definiţia ideală a cardiotoxicităţii.

2.1.

Incidență

Incidenţa raportată a cardiotoxicităţii indusă de antracicline diferă foarte mult între studii,
datorită folosirii unor definiţii şi metode de evaluare diferite, populaţii diferite şi durata evaluării
diferită. Cardiotoxicitatea acută este descrisă la ˂ 1 % din pacienți imediat după administrarea
intravenoasă a antraciclinelor și se manifestă ca insuficiență cardiacă acută [35]. Cardiomiopatia
simptomatică cronică cu debut precoce apare la 1,6 % - 2,1 % din pacienți în timpul
chimioterapiei sau în primul an după terminarea curelor de citostatice. Cardiomiopatia cronică
tardivă are o incidență de 1,6 % - 5 % și apare la peste un an de la terminarea chimioterapiei.
Cardiomiopatia cronică precoce și tardivă se manifestă în majoritatea cazurilor drept
cardiomiopatie dilatativă cu evoluție progresivă [31].

2.1.

Factorii de risc pentru cardiotoxicitatea indusă de antracicline

Asociat toxicităţii chimioterapiei au fost identificaţi o serie de factori ce sporesc
vulnerabilitatea la citotoxicitatea antraciclinelor. Factorii de risc ai cardiotoxicităţii antraciclinice
includ factorii demografici, factorii majori de risc cardiovascular, bolile cardiace preexistente,
bolile cronice severe, interacţiunile medicamentoase, sexul feminin [36].

2.1.

Tablou clinic

Manifestările clinice ale cardiotoxicităţii includ durerea retrosternală, palpitaţiile ce au ca
substrat tulburările de ritm şi conducere, hipotensiunea arterială, fenomenele de insuficiență
cardiacă.
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2.1.

Explorări paraclinice

Electrocardiograma de repaus
Modificările ce apar pe electrocardiograma de repaus sunt apreciate de unii autori ca
prezente din etapa subclinică a cardiotoxicităţii, deoarece, de cele mai multe ori sunt
asimptomatice. O serie de autori consideră că examinarea electrocardiografică nu pune în
evidenţă modificări care ar putea contribui la stabiliarea unui diagnostic precoce al sindromului
de cardiotoxicitate indus de antracicline [45].
Ecocardiografia și ventriculografia cu radionuclizi
Recomandările ACC/AHA/ASE privind metodele non-invazive de monitorizare
cardiologică în practica clinică pentru deteriorarea funcției sistolice a ventriculului stâng sunt
reprezentate de ventriculografia cu radionuclizi și ecocardiografie [29] [30].
Ventriculografia cu radionuclizi este considerată cea mai sensibilă şi mai specifică
metodă pentru diagnosticul precoce al cardiotoxicităţii induse de antracicline. S-a observat
scăderea vitezei de umplere ventriculară în diastolă şi durata prelungită a primei faze de umplere
ventriculară la pacienţii aflaţi sub terapie antitumorală, în condiţiile în care examenul
ecocardiografic nu a arătat modificări patologice [47] [48].
Examinarea ecocardiografică pune în evidenţă deteriorarea funcţiei sistolice a
ventriculului stâng care se accentuează în timp şi odată cu creşterea dozei cumulate de
antracicline. Scăderea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng și disfuncția diastolică au fost
descrise şi la pacienţi căror li s-au administrat citostatice în copilărie [49] [50].
Examinarea ecocardiografică 2D transtoracică în modul B, modul M și Doppler este cea mai
utilizată metodă non-invazivă pentru evaluarea şi monitorizarea remodelării miocardice în
cardiotoxicitatea indusă de antracicline. Funcția diastolică evaluată prin parametrii fluxului
diastolic transmitral este alterată în timpul și după tratamentul cu antracicline [54] [55] [56].
Imagistica de tip Doppler miocardic sau tisular este o tehnică ecocardiografică neinvazivă,
relativ nouă care utilizează principiul Doppler pentru cuantificarea velocităților miocardice.
Această tehnică are acuratețe superioară în aprecierea disfuncţiei ventriculare prin măsurarea
deformării miocardice și a ratei de deformare miocardică longitudinală, radială și
circumferențială în timpul contracției și relaxării miocardice. Convențional se măsoară
velocitatea sistolică maximă (s’) la nivelul inelului mitral septal și/sau lateral care este un
indicator al funcției sistolice globale cu valoare independentă [58] [59].
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Ecocardiografia de stress
Ecocardiografia de „stress” poate obiectiva disfuncția cardiacă inaparentă în repaus prin
evaluarea rezervei funcționale la pacienții asimptomatici. Rezultatele unor studii seriate au arătat
că anomaliile funcționale asimptomatice sunt amplificate de administrarea de dobutamină sau de
exercițiul fizic [67] [68] [69]. Unele studii au confirmat faptul că modificările ecocardiografice
după proba de efort preced scaderea fracției de ejecție a ventriculului stâng la examinarea de
repaus la pacienții simptomatici [70].
Imunoscintigrafia miocardică
Această metodă este considerată eficientă în diagnosticul precoce al cardiotoxicităţii
indusă de antracicline. Se utilizează anticorpi monoclonali anti-miocite cardiace care se leagă de
miocitele afectate. Gradul de acumulare a anticorpilor în miocard este direct proporţional cu
doza cumulată de citostatice [72] [73].
Rezonanța magnetică nucleară
Rezonanța magnetică nucleară (RMN) este considerată la ora actuală standardul de aur
pentru cuantificarea noninvazivă a fracției de ejecție a ventriculului stâng în cazul afectării
miocardice. Contrastul tardiv cu gadolinum poate detecta zone mici de distrucție miocardică
ireversibilă [74] [75].
Scintigrafia miocardică
Scintigrafia cu metaiodobenzylguanidină marcată cu iod radiactiv 123 (123I-MIBG)
generează imagini scintigrafice ale inervației eferente simpatice a cordului. Cu ajutorul acestei
tehnici s-a observat o denervare simpatică a miocardului care apare precoce, înaintea deteriorării
fracției de ejecție a ventriculului stâng [79].
Biopsia endomiocardică
Biopsia endomiocardică este metoda cea mai fidelă de diagnostic a cardiotoxicității
indusă de antracicline. Această metodă pune în evidenţă modificări histologice corelate cu doza
cumulată de citostatice, dar, în ciuda avantajelor, este limitată de caracterul său invaziv.
În literatura de specialitate se menționează o nouă metodă de diagnostic a cardiotoxicităţii
antraciclinice care foloseşte anticorpi monoclonali antimiocardici marcaţi radioactiv. Acurateţea
şi specificitatea acestei metode este comparabilă cu cea a biopsiei miocardice [84].
Au fost propuse multiple strategii pentru detecția precoce a cardiomiopatiei induse de
antracicline, care au inclus efectuarea seriată a biopsiei endomiocardice, ventriculografiei cu
radionuclizi și ecocardiografiei [84].
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2.1.

Cardiotoxicitatea acută / subacută

Cardiotoxicitatea acută / subacută poate surveni în oricee moment pe parcursul
chimioterapiei sau la câteva săptămâni după terminarea tratamentului. Nu se corelează cu doza
de antracicline administrată. Se poate manifesta prin modificări electrocardiografice, tulburări
supraventriculare sau ventriculare de ritm, tulburări de conducere atrio-ventriculare până la bloc
atrio-ventricular complet, tablou de mio-pericardită, disfuncție ventriculară cu sau fără
manifestări clinice de insuficienţă cardiacă acută [88].

2.1.

Cardiotoxicitatea cronică precoce / tardivă

Cardiotoxicitatea cronică precoce apare în primul an de tratament și se manifestă de cele
mai multe ori sub forma unei cardiomiopatii toxice dependente de doză, cu evoluţie progresivă
spre decompensare cardiacă globală. Cardiotoxicitatea cronică precoce este mai frecventă decât
cea acută şi, din punct de vedere clinic, este cea mai importantă formă de cardiotoxicitate indusă
de antracicline. Este unanim acceptat faptul că insuficienţa cardiacă congestivă este progresivă,
iar incidenţa ei creşte odată cu creşterea dozei cumulate. Manifestările clinice de insuficiență
cardiacă se pot instala însă și după mai mult de zece ani de la încheierea chimioterapiei,
cardiotoxicitatea tardivă fiind o problemă îngrijorătoare de sănătate la adulți. Cardiotoxicitatea
tardivă a fost studiată la supraviețuitorii cancerelor tratate cu antracicline în copilărie.

2.1.

Mecanismele cardiotoxicității induse de antracicline

Efectul citostatic al antraciclinelor este produs prin două mecanisme: legarea de ADN-ul
dublu catenar - ce determină rupturi simple şi duble ale acestuia şi inhibarea topoizomerazei II enzimă cu rol fundamental în metabolismul ADN-ului. Aceste mecanisme au loc în celulele cu
“turn-over” rapid, ce includ şi celulele neoplazice.
Mecanismul prin care antraciclinele determină cardiotoxicitate este incomplet elucidat şi pare
a fi multifactorial. Se consideră că mecanismele prin care antraciclinele exercită un efect toxic
asupra cordului sunt de două tipuri, şi anume:
a) Mecanisme de tip 1: prin care antraciclinele determină moartea celulelor miocardice prin
necroză şi apoptoză, caracteristica fundamentală a acestui mecanism fiind ireversibilitatea [104]
[105].
b) Mecanisme de tip 2: prin care antraciclinele determină disfuncţia celulelor miocardice, fără
moartea miocitelor prin necroză sau apoptoză, situaţie în care cardiotoxicitatea poate fi
reversibilă [104] [105].
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2.1.

Modificările morfopatologice în cardiomiopatia indusă de
antracicline

Din punct de vedere morfopatologic, leziunile produse de antracicline sunt nespecifice. În
cazul cardiotoxicității acute tabloul modificărilor histologice este de mai multe tipuri, în funcţie
de etapa în care se află procesul de distrucţie miocardică. Principalele modificări morfologice ce
caracterizează efectul cardiotoxic acut al antraciclinelor sunt reprezentate de degranularea
mastocitelor şi reducerea volumului nucleului miocitelor cardiace, ca urmare a condensării
cromatinei [120]. În cazul cardiotoxicităţii tardive, tabloul histopatologic este caracterizat prin
pierderea de miofibrile, vacuolizarea citoplasmatică, edemaţierea reticulului sarcoplasmic,
edemaţierea mitocondriilor, fibroza interstiţială fără reacţie inflamatorie. Prezenţa leziunilor a
fost corelată cu doza cumulată de antracicline şi cu cardiotoxicitatea evidenţiată clinic şi
paraclinic.

2.1.

Profilaxia cardiotoxicității indusă de antracicline

Sunt descrise mai multe metode de reducere a riscului de cardiotoxicitate. Printre acesta
se numără: modificarea regimului de administrare, utilizarea unor agenţi antitumorali mai puţin
toxici (farmorubicina, idarubicina), utilizarea preparatelor cardioprotectoare. Cele mai recente
cercetări s-au axat în principal pe încercarea de a încapsula doxorubicina în microsfere
liposomale. În prezent singurul medicament care clinic s-a dovedit a fi eficient este
dexrazoxanul, ce pare să aibă atât efecte antioxidante cât şi proprietăţi chelatoare iar beneficiul
este argumentat de menţinerea îndelungată a efectului cardioprotector şi de faptul că nu interferă
cu acţiunea antitumorală a antraciclinelor [125]. Cardiomiopatia indusă de antracicline trebuie
tratată agresiv cu diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, beta-blocante,
spironolactonă, digitală. Date recent publicate arată o rată de răspuns la tratament de 55%.
Inițierea precoce a tratamentului pare a fi un factor independent de predicție pentru îmbunătățirea
funcției sistolice a ventriculului stâng [130]. Transplantul cardiac poate reprezenta o optiune
pentru pacienții cu deteriorare severă a funcției sistolice a ventriculului stâng, dacă neoplazia
este controlată [131].

4. TROPONINELE CARDIACE
Utilizarea troponinelor cardiace ca biomarkeri ai cardiotoxicității antraciclinice a fost
evaluată în mai multe studii clinice cu un număr total de aproximativ 1500 pacienţi adulţi [175184]. În ultimii ani, studiile clinice în care cTnI a fost determinată prin tehnici ultrasensibile,
reconfirmă creşterea nivelului cTnI ca biomarker al cardiotoxicităţii [55] [248] corelativ cu
gradul disfuncţiei cardiace [55]. Adoptarea unei definiții univoce pentru nivelul plasmatic al
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troponinei care să detecteze leziunea miocitară indusă de chimioterapie ar face din aceste teste
instrumente utile pentru monitorizarea tratamentului cu antracicline.

5. PEPTIDELE NATRIURETICE
Aplicabilitatea peptidelor natriuretice ca markeri pentru cardiotoxicitatea antraciclinică a fost
investigată într-un număr limitat de studii. Rezultatele unora dintre aceste studii au sugerat că
peptidele natriuretice ar putea fi valoroase pentru detectarea cardiotoxicității clinice și subclinice.
Chiar dacă sunt disponibile unele date promiţătoare, acestea nu sunt suficiente în prezent pentru
recomandarea utilizării de rutină în practica clinică a peptidelor natriuretice în detectarea precoce
a cardiotoxicității [6].

PARTEA SPECIALĂ

1. INTRODUCERE
Cardiomiopatia antraciclinică acută / subacută este rară și poate să apară în orice moment în
timpul tratamentului cu antracicline sau la câteva săptămâni de la terminarea tratamentului. Se
manifestă prin modificări electrocardiografice, tulburări de ritm sau de conducere, miopericardită sau disfuncție ventriculară stângă acută [88]. Cardiomiopatia cronică se manifestă
prin alterarea progresivă a funcției miocardice, ca insuficiență cardiacă clinică sau subclinică.
Cardiomiopatia indusă de chimioterapice poate fi precoce dacă se manifestă în primul an sau
tardivă dacă apare după un an sau la distanță de la terminarea tratamentului cu antracicline [88].
Eficienţa profilaxiei CIA face ca identificarea riscului şi precocitatea diagnosticului să fie
obiective importante în practica clinică pentru pacienţii cu cancer şi indicaţie de tratament cu
antracicline.

2. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII
Lucrarea a avut drept scop evaluarea factorilor de risc ai cardiomiopatiei indusă de
antracicline, a modificările ecocardiogramei de repaus şi efort şi a parametrilor ecocardiografiei
2D transtoreacice în relaţie cu nivelele plasmatice ale hs-cTnT şi NT-proBNP înainte ca
deteriorarea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS%) să fie diagnostică pentru
cardiomiopatia antraciclinică (CIA).
Obiective
Obiectivele lucrării au fost:

17

1. Identificarea factorilor de risc ai cardiomiopatiei antraciclinice şi evaluarea protecţiei
oferită de tratamentul acestora la pacienţii cu neoplazii şi trataţi cu antracicline;
2. Evaluarea în dinamică a parametrilor funcţiei sistolice şi diastolice a ventriculului stâng
pe ecocardiografia

2D transtoracică (2D-ETT), înainte ca scăderea FEVS să fie

diagnostică pentru CIA;
3. Aprecierea în dinamică a toleranţei la efort şi a modificărilor electrocardiogramei de efort
ce preced diagnosticul ecocardiografic al CIA;
4. Estimarea nivelelor plasmatice ale hs-cTnT şi NT-proBNP în corelaţie cu dinamica
toleranţei la efort, a modificărilor ECG de efort şi a modificărilor 2D-ETT ce preced
scădera diagnostică pentru CIA a FEVS%.

3. MATERIAL ȘI METODĂ
Studiul a fost prospectiv prin model de cercetare de tip cvasiexperiment cu seriere temporală.
Au fost eligibili pacienţii cu cancer şi indicaţie de tratament oncologic cu antracicline cu vârsta
peste 18 ani la care: 1) înainte de iniţierea terapiei cu antracicline FEVS a fost > 50%, 2) nu a
existat istoric de accident coronarian acut sau procedură de revascularizare miocardică, 3) în
timpul supravegherii nu a fost identificată o altă cauză a scăderii FEVS%, în afara terapiei cu
antracicline.
Lotul de studiu
Lotul final analizat la 6 luni a fost format din 68 pacienţi cu cancer şi indicaţie de tratament
cu antracicline, referiţi pentru control cardiologic de patru centre oncologice din Braşov şi Secţia
de hematologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov. Studiul s-a desfăşurat în
perioada 2012-2014 şi a obţinut aprobarea Comitetului local de etică. Pacienţii au semnat la
înrolare consimţământul informat (Anexa nr.1). Tipul de neoplazie a fost: 38 paciente (55,9%)
au avut cancer de sân, 21 pacienți (30,9%) cancer pulmonar și 9 pacienți (13,2%) limfoame
maligne. Pacienţii au primit doza cumulată de doxorubicină între 220-280 mg/m2 până la 3 luni
şi 420-500 mg/m2 până la 6 luni.
Protocolul de studiu
Pentru pacienţii eligibili s-a efectuat examen clinic complet, electrocardiogrma (ECG) de
repaus, testul ECG de efort, ecocardiografia 2D transtoracică (2D-ETT) şi s-au recoltat probe de
sânge pentru dozarea nivelelor plasmatice ale hs-cTnT şi NT-proBNP la momentul iniţial, la 3 şi
6 luni după începerea tratamentului cu antracicline.
S-au apreciat durerile toracice sugestive pentru angină pectorală, manifestările de insuficienţă
ventriculară stângă, factorii de risc cardiovascular, antecedentele personale de boală
aterosclerotică coronariană şi tratamentul cardiologic. S-au notat înălţimea şi greutatea şi s-a
calculat suprafaţa corporală după formula DuBois şi indicele de masă corporală (BMI).
18

Tensiunea arterială (TA) a fost măsurată cu singomanometru Omron M6 Comfort. Valoarea
tensiunii arteriale a fost înregistrată ca medie a două măsurători după 5 minute de repaus.
ECG de repaus s-a efectuat cu electrocardiograf NIHON KOHDEN Cardiofax GEM. Pe
ECG de repaus s-au apreciat modificările ischemice şi tulburările de ritm cardiac.
Ecocardiografia 2D transtoracică s-a realizat cu ecocardiograf ALOKA Prosound SSD4000SV. S-au măsurat volumele telediastolic şi telesistolic ale ventriculului stâng în secţiunea
apical 4 camere şi s-au raportat la suprafaţa corporală (VTDVS/m2 și respectiv VTSVS/m2). S-a
calculat fracţia de ejecţie a ventriculului stâng (FEVS) prin metoda Simpson biplan modificată.
S-a apreciat aria şi volumul indexat al atriului stâng (AS) pe secţiunea apical 4 camere şi
disfuncţia diastolică prin evaluarea Doppler pulsat a fluxului diastolic transmitral și Doppler
tisular pulsat a velocităţilor miocardice la nivelul inelului mitral în secţiunea apical 4 camere
(unda E, unda A, unda e’, raportul E/A, E/e’, timpul de relaxare izovolumetrică, timpul de
decelerare al undei E) [230].
S-a efectuat testare ECG de efort limitată de dispnee sau durere toracică, pe covor rulant,
aparat SCHILLER, protocol Bruce. S-a notat capacitatea maximă de efort (METs) şi frecvenţa
cardiacă la capacitatea maximă de efort tolerată. Testul ECG de efort a fost interpretat ca pozitiv
pentru ischemie miocardică dacă a apărut subdenivelare orizontală sau descendentă de segment
ST ≥ 1 mm în cel puţin două derivaţii contingente. Pacienţii cu test de efort pozitiv la înrolare au
fost consideraţi cu boală cardiacă ischemică.
Determinarea hs-cTnT şi NT-proBNP s-a efectuat pe aparat Cobas e411 prin
electrochemiluminiscență Roche.
Tratamentul cardiologic a fost optimizat în fiecare etapă de supraveghere pentru obţinerea
“ţintelor terapeutice” pentru factorii de risc cardiovascuar, în funcţie de riscul estimat pentru
fiecare pacient prin utilizarea diagramei SCORE indicată ţărilor cu risc cardiovascular înalt
[231].
Definirea grupurilor de studiu
Cele două grupuri de studiu au fost: grupul cu cardiomiopatie indusă de antracicline (CIA) –
diagnositcată la 6 luni de supraveghere (grupul 1) şi grupul fără CIA la 6 luni de supraveghere
(grupul 2). Diagnosticul CIA a fost stabilit conform recomandărilor ghidului ACC/AHA/ASE
din 2003 [29] [30] atunci când FEVS a scăzut sub valoarea de 50 %, sau cu peste 10 unităţi
comparativ cu valoarea de la includere sau atunci când FEVS a scăzut cu mai mult de 20% faţă
de valoarea iniţială. FEVS iniţială sub 50% a fost criteriu de excludere.

4. ANALIZA STATISTICĂ
Baza de date s-a întocmit prin utilizarea programului Microsoft Excel. Analiza statistică s-a
efectuat prin utilizarea programului GraphPad InStat 3 și SPSS 20.0. Tipul de distribuție a
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variabilelor continue a fost apreciat prin intermediul testului Kolmogorow-Smirnov și SkewnessKurtosis. Rezultatele sunt prezentate ca mediană și percentile 25 și 75 pentru variabilele continue
cu distribuție non-Gaussiană și ca medie și deviație standard pentru cele cu distribuție Gaussiană.
Pentru compararea variabilelor continue s-a aplicat testul nonparametric Mann-Whitney dacă
variabilele au avut distribuţie non-Gaussiană şi testul t cu corecţie Welch pentru variabilele cu
distribuţie Gaussiană. Variabilele nominale au fost exprimate procentual (%). Pentru compararea
variabilelor nominale s-a utilizat testul Fisher sau X2. Pentru variabilele cantitative s-a aplicat
testul nonparametric Mann-Whitney. Aprecierea dinamicii modificărilor parametrilor obținuți la
testul de efort și a nivelelor plasmatice ale hs-cTnT la momentul inițial, 3 și 6 luni la pacienții cu
CIA s-a efectuat prin analiza mixtă a varianței (ANOVA mixtă). S-a aplicat testul de corelație
Spearman pentru variabilele cantitative și testul Pearson pentru variabilele nominale. Valoarea
p˂0,05 a fost considerată statistic semnificativă.

5. REZULTATE
În perioada 2012-2014 au fost incluşi în studiu 71 pacienţi cu cancer şi indicaţie de tratament
cu doxorubicină conform criteriilor de includere stabilite. Dintre aceştia, 40 paciente (56,3%) au
avut cancer de sân, 22 pacienţi (31%) cancer pulmonar şi 9 pacienţi (12,7%) limfoame maligne.
Doza cumulată de doxorubicină a fost între 220-280 mg/m2 până la 3 luni şi 420-500 mg/m2
până la 6 luni.
După 3 luni de tratament cu antracicline, 3 pacienţi au fost diagnosticaţi cu CIA prin
scăderea FEVS sub 50%. Aceşti pacienţi au întrerupt terapia cu antracicline şi au fost excluşi din
evaluarea de la 6 luni şi din analiza statistică. Lotul supravegheat timp de 6 luni a fost format din
68 pacienţi, dintre care 38 paciente (55,9%) cu cancer de sân, 21 pacienţi (30,9%) cu cancer
pulmonar şi 9 pacienţi (13,2%) cu limfoame maligne. Evaluarea de la 6 luni a fost urmată de
împărţiţirea lotului iniţial în două grupuri, funcţie de intensitatea scăderii la 6 luni faţă de
momentul iniţial a FEVS %. Grupul 1 a inclus pacienţii la care la 6 luni scăderea FEVS% a fost
diagnostică pentru CIA prin scăderea FEVS sub 50 %, sau cu > 10 unităţi sau cu > 20 % faţă de
valoarea iniţială, în absenţa identificării altei cauze de disfuncţie cardiacă decât terapia cu
antarcicline. Grupul 2 a inclus pacienţii care au evoluat la 6 luni fără scăderea diagnostică pentru
CIA a FEVS%. Grupul 1 a fost format din 15 pacienţi (22,1 %) iar Grupul 2 din 53 pacienţi
(77,9 %) cu boală neoplazică tratată cu antracicline. CIA asimptomatică a fost diagnosticată la 3
pacienţi la 3 luni şi la încă 15 pacienţi la 6 luni, incidenţa CIA precoce în întreg grupul fiind de
25,3%.
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Datele studiului nostru relevă apariţia “CIA precoce” asimptomatică la 25,3 % din
pacienţii cu bolă neoplazică trataţi cu antracicline şi supravegheaţi cardiologic timp de 6 luni
după inițierea chimioterapiei.

5.1.

Datele demografice și caracteristicile clinice ale pacienților la includere

Datele demografice şi caracteristicile clinice la includere ale lotului studiat sunt prezentate în
Tabelul 1. Datele sunt exprimate ca medie ± deviaţie standard pentru vârstă şi indicele de masă
corporală şi ca număr absolut şi procente relative pentru variabila categorială sex.
Tabelul 1: Datele demografice şi caracteristici clinice
Parametru
Număr pacienţi
Bărbaţi
Femei
Vârsta (ani)
Indicele da masa
(kg/m2)

Lotul
de Grupul 1
studiu
68
15 (22,05%)
27 (39,7%)
5 (33,3%)
41 (60,3%)
10 (66,7%)
56,6±10,2
62,5±7,2
corporală 28,3±3,6
29±3,6

Grupul 2
53 (77,95%)
22 (42%)
31 (58%)
54,9±10,4
28,1±3,6

p

0,7762
0,0090
0,2671

În lotul nostru de studiu vârsta medie a pacienților a fost 56,6 ani cu limite între 23 și 73
ani. În grupul pacienților care au evoluat la 6 luni cu cardiomiopatie antraciclinică, vârsta medie
a fost 62,5 ani (cu limite între 44 și 73 ani), semnificativ mai mare comparativ cu vârsta medie a
pacienților care au evoluat fără CIA și care a fost 54,9 ani (cu limite între 23 și 71 ani)
(p=0,009).

5.2.

Factorii de risc cardiovascular la pacienții incluși în studiu

La pacienții studiați de noi nu au existat diferențe semnificative privitoare la incidența
factorilor de risc cardiovascular (fumat, hipertensiune arterială, diabet zaharat, dislipidemie
aterogenă, obezitate). Cu toate acestea, în modelul de regresie logistică factorii de risc
independenți asociați cu dezvoltarea cardiomiopatiei indusă de tratamentul cu antracicline au fost
reprezentați de vârstă (p=0,034), de prezența hipertensiunii arteriale (p=0,03), a diabetului
zaharat (p=0,026) și a bolii cardiace ischemice preexistente diagnosticată prin test ECG de efort
“pozitiv” la includere (p=0,05). Dislipidemia aterogenă, obezitatea, sexul și fumatul nu s-au
dovedit predictori pentru CIA.

5.3.

Tratamentul cardiologic al pacienților incluși în studiu

În studiul nostru, tratamentul cardiologic recomandat și optimizat în fiecare etapă de
supraveghere pentru obţinerea “ţintelor terapeutice” pentru factorii de risc cardiovascular în
funcţie de riscul estimat pentru fiecare pacient prin utilizarea diagramei SCORE indicată ţărilor
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cu risc cardiovascular înalt, a inclus inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei/sartani,
beta-blocante, statine, diuretice, aspirină, și nu au existat diferenţe statistic semnificative între
cele două grupuri cu privire la tratamentul cardiologic prescris.

5.4.

Evaluarea ecocardiografică prin 2D-TTE

La examinarea prin ecocardiografie 2D transtoracică (2D-ETT) s-au urmărit fracția de
ejecție a ventriculului stâng, volumele telediastolic și telesistolic ale ventriculului stâng raportate
la suprafața corporală, aria și volumul indexat al atriului stâng și prezența disfuncției diastolice în
toate cele trei momente de evaluare.
Datele studiului nostru privitoare la evoluţia parametrilor remodelării şi disfuncţiei
cardiace apreciată prin ecocardiografie 2D transtoracică la pacienţii diagnosticaţi cu CIA
asimptomatică la 6 luni au relevat remodelare dilatativă progresivă a VS şi scădere progresivă a
FEVS începând de la 3 luni de tratament. Valoarea mediană a fracției de ejecție a ventriculului
stâng la includere a fost de 60,1 % și s-a încadrat în limite normale, fără diferențe semnificative
între cele două grupuri (61,5 % în grupul 1 vs. 60,1 % în grupul 2, p=0,8417). După 3 luni de
tratament cu antracicline FEVS a scăzut la 57,6 % în lotul de studiu și semnificativ la grupul
pacienților cu CIA (54,2 % în grupul 1 vs. 58,5 % în grupul 2, p=0,0002), pentru ca la 6 luni să
ajungă la valoarea mediană de 55,6 %, semnificativ mai mică la pacienții din grupul 1
comparativ cu cei din grupul 2 (49,1 % vs. 56,2 %, p=0,0001).
Fracția de ejecție a ventriculului stâng a scăzut semnificativ la pacienții cu cardiomiopatie
antraciclinică începând de la 3 luni de tratament chimioterapic (p=0,0001) fără a atinge însă
nivelul diagnostic de deteriorare, inițial prin dilatarea ușoară a volumului telesistolic indexat al
ventriculului stâng care devine semnificativă începând de la 3 luni de tratament (p=0,0001) și
fără creșterea volumului telediastolic (p=0,683), pentru ca la 6 luni remodelarea cardiacă să se
producă prin dilatarea moderată a volumului telesistolic indexat (p=0,0001) cu un volum
telediastolic indexat la limita superioară a normalului (p=0,0001). La pacienții care nu au evoluat
cu cardiomiopatie antraciclinică volumele telesistolic și telediastolic indexate ale VS s-au
menținut în limite normale pe parcursul celor 6 luni de supraveghere.
Disfuncția diastolică a ventriculului stâng evaluată prin parametrii fluxului diastolic
transmitral nu a diferit semnificativ între cele două grupuri la momentul includerii în studiu (33
% în grupul 1 vs. 15,1 % în grupul 2, p=0,1416). La pacienții care au evoluat cu CIA, după 3 luni
de la inițierea tratamentului cu antracicline disfuncția diastolică a apărut la 60 % dintre aceștia,
pentru ca la evaluarea de la 6 luni să fie prezentă la toți pacienții. La pacienții care nu au evoluat
cu CIA, disfuncția diastolică la 3 luni a apărut la 22,6 % dintre aceștia, iar la 6 luni s-a observat
la încă 7,5 % din pacienți. Au existat diferențe semnificative statistic privind incidența
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disfuncției diastolice nou apărute între cele două grupuri la evaluarea de la 3 (p=0,0002) și 6 luni
(p=0,0001). Incidența disfuncției diastolice la pacienții cu CIA devine semnificativă precoce, în
primele 3 luni (p=0,005), dar nu și pe parcursul intervalului 3-6 luni (p=0,91).
S-a remarcat o dilatare ușoară a volumului indexat al atriului stâng încă de la momentul
includerii în studiu la pacienții care au evoluat la 6 luni cu CIA, cu diferență semnificativă
statistic între cele două grupuri (p=0,0017). La acești pacienți volumul indexat al atriului stâng a
înregistrat o dilatare moderată după 3 luni și severă după 6 luni de la inițierea tratamentului cu
antracicline. Dilatarea atrială la pacienții care au evoluat cu CIA apare semnificativă în toate
momentele de evaluare.
Pentru apariția disfuncției diastolice la 3 luni s-a obținut o sensibilitate de 60 %, specificitate
de 77 % pentru evoluția cu CIA la 6 luni, cu valoare predictivă pozitivă de 43 % și valoare
predictivă negativă de 87 %.

5.5.

Evaluarea prin testare la efort

Tensiunea arterială în repaus:
Monitorizarea tensiunii arteriale sub tratament antihipertensiv a arătat faptul că valoarea
tensiunii arteriale sistolice sub tratament antihipertensiv nu se modifică semnificativ pe parcursul
celor 6 luni. În lotul de studiu, mediana tensiunii arteriale diastolice sub tratament a avut
valoarea de 75 mmHg la includere, 85 mmHg la 3 luni și 90 mmHg după 6 luni de la inițierea
chimioterapiei și a crescut semnificativ la grupul pacienților care au dezvoltat cardiomiopatie
antraciclinică atât în intervalul includere-3 luni (p=0,0001) cât și în intervalul 3-6 luni (p=0,006).
Evoluţia cu persistenţa tensiunii arteriale diastolice la 6 luni de 90 mmHg sub tratament
antihipertensiv s-a corelat cu CIA.
Testarea ECG de efort:
La evaluarea prin test ECG de efort s-au urmărit inițial aspectul electrocardiogramei de
repaus, eventualele modificri ischemice, tulburări de ritm sau de conducere și s-a măsurat
frecvența cardiacă de repaus. La testul de efort s-au notat capacitatea maximă de efort (METs),
frecvența cardiacă la efortul maxim tolerat și criteriile electrocardiografice pentru test ECG de
efort pozitiv.
Pe electrocardiograma de repaus s-au înregistrat modificări nespecifice ale segmentului ST și
ale undei T în toate cele trei momente de evaluare.
La momentul initial testul de efort a evidențiat un procent mai mare de pacienți cu criterii
ECG pentru test pozitiv în grupul 1 comparativ cu grupul 2 (40 % vs. 11 %, p=0,0186) în
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condițiile unei toleranțe la efort și răspuns al frecvenței cardiace similare. Am interpretat aceste
modificări ca fiind secundare ischemiei miocardice preexistente. Comparativ cu evaluarea
inițială, subdenivelerea de segment ST ≥ 1 mm în cel puțin două derivații contingente a fost
consemnată pe electrocardiograma de efort de la 3 luni la 5 pacienți (33,3%) în grupul 1 și 1
pacient (1,9%) în grupul 2, cu diferență semnificativă a incidenței modificărilor de segment ST
la efort între cele două grupuri (p=0,0014). Pozitivarea testului de efort la 3 luni a avut o
sensibilitate de 33,3 %, specificitate de 98,1 %, valoare predictivă pozitivă de 83,3 % și valoare
predictivă negativă de 83,9 % pentru evoluția cu CIA la 6 luni. La 6 luni testul de efort a avut
criterii ECG pentru test pozitiv la încă 1 pacient (8,5%) din grupul 1 iar în grupul 2 nu au mai
existat alți pacienți cu criterii ECG pentru test de efort pozitiv.
Frecvența cardiacă la testul de efort a scăzut semnificativ la pacienții care au evoluat cu CIA
începând după 3 luni de la inițierea tratamentului cu antracicline (p=0,0001) și a continuat la 6
luni (p=0,0001), în condițiile scăderii semnificative a capacității maxime de efort atât la 3 luni
(p=0,001) cât și după 6 luni (p=0,0001) de la inițierea tratamentului cu antracicline. Incidența
subdenivelării de segment ST ≥ 1 mm la testul de efort devine semnificativă precoce, în primele
3 luni (p=0,0001), dar nu și pe parcursul intervalului 3-6 luni (p=0,06). Pacienții cu modificări de
segment ST la efort care au apărut după 3 luni de tratament cu antracicline au fost considerați cu
leziuni citotoxice miocardice produse de chimioterapie.
La evaluarea de la 3 luni, parametrii independenți obținuți la testul de efort asociați cu
dezvoltarea cardiomiopatiei indusă de tratamentul cu antracicline au fost reprezentați de apariția
subdenivelării segmentului ST pe electrocardiograma de efort (p=0,03) și scăderea frecvenței
cardiace la efortul maxim tolerat (p=0,014). Scăderea capacității maxime de efort nu s-a dovedit
predictor pentru evoluția către CIA.

5.6.

Evaluarea biomarkerilor

Biomarkerii evaluați au fost hs-cTnT și NT-proBNP. În studiul nostru, la momentul
includerii nu au existat diferențe semnificative ale valorilor mediane ale hs-cTnT și respectiv
NT-proBNP între grupul 1 și grupul 2 (0,00713 ng/ml vs. 0,00435 ng/ml, p=0,0848; respectiv 88
pg/ml vs. 79 pg/ml, p=0,6626). Nivelele plasmatice ale hs-cTnT și respectiv NT-proBNP au
crescut progresiv și semnificativ la pacienții cu CIA atât la 3 luni (0,00998 ng/ml vs. 0,00498
ng/ml, p=0,0003 și respectiv 126,5 pg/ml vs. 94,5 ng/ml, p=0,0001) cât și la 6 luni de la inițierea
tratamentului cu antracicline (0,01006 ng/ml vs. 0,00643 ng/ml, p=0,0001 și respectiv 198 pg/ml
vs. 110 pg/ml, p=0,0001). Procentele de creștere a hs-cTnT și respectiv NT-proBNP au fost
semnificativ mai mari la grupul pacienților care au evoluat cu CIA comparativ cu cei care au
evoluat fără CIA atât în intervalul includere-3 luni (38,5 % vs. 0,6 %, p=0,0001 și respectiv 49,2
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% vs. 16,1 %, p=0,0009) cât și în intervalul 3-6 luni (30 % vs. 8,5 %, p=0,0483 și respectiv 55,7
% vs. 8,2 %, p=0,0001). Valorile hs-cTnT și ale NT-proBNP la 3 luni au fost predictori pentru
evoluția CIA la 6 luni. La 3 luni, nivelul plasmatic al NT-proBNP s-a corelat cu procentul de
creștere a hs-cTnT (rho=-0,289, p=0,017), dar nu și cu nivelul plasmatic al hs-cTnT (rho=0,081,
p=0,017).
Valoarea cutoff a hs-cTnT la 3 luni ˃0,008 ng/ml a avut o sensibilitate de 66,7 % și o
specificitate de 67,9 % pentru evoluția către CIA la 6 luni, cu o valoarea predictivă pozitivă de
54,5 % și o valoare predictivă negativă de 87,8%. Pentru un procent de crestere a hs-cTnT în
primele 3 luni ˃20 % sensibilitatea a fost de 80 % și specificitatea de 81%, cu putere predictivă
pozitivă de 54,5 % și putere predictivă negativă de 93,5 %. Pentru o valoare cutoff a NT-proBNP
la 3 luni ˃118,5 pg/ml s-a obținut o sensibilitate de 80 % și o specificitate de 79,2 % pentru
evoluția către CIA la 6 luni, cu o valoarea predictivă pozitivă de 52,2 % și o valoare predictivă
negativă de 93,3%, iar pentru un procent de crestere a NT-proBNP în primele 3 luni ˃25,5 %
sensibilitatea a fost de 66,7 % și specificitatea de 62,2 %, cu putere predictivă pozitivă de 33,3 %
și putere predictivă negativă de 86,7 %. Predictorii independenți la 3 luni pentru cardiomiopatia
indusă de antracicline au fost nivelul plasmatic al NT-proBNP ˃118,5 pg/ml (p=0,002) și
valoarea hs-cTnT ˃0,008 pg/ml asociată cu o creștere procentuală ˃20% (p=0,001).

6. DISCUȚII
Antraciclinele sunt medicamente a căror eficienţă antineoplazică poate fi redusă de
cardiotoxicitate, cardiomiopatia dilatativă cu disfuncţie sistolică de VS fiind cea mai frecventă
formă a cardiomiopatiei induse de antracicline [130]. Incidenţa cardiomiopatiei induse de
antracicline a fost raportată între 5% şi 65% cu menţiunea că incidenţa formelor precoce,
inclusiv a celor asimptomatice a fost relativ uşor de apreciat prin respectarea „protocolului de
screening” recomandat de ghidurile de diagnostic şi tratatment al cardiomiopatiei induse de
chimioterapice deoarece acestea apar în timul terapiei sau în primul an de la întreruperea terapiei.
În raport cu datele din literatură, datele studiului nostru au relevat incidenţă de 25,3 % a CIA
precoce asimptomatică în intervalul de supraveghere de 6 luni, CIA fiind diagnosticată la 3 luni
la 3 pacienţi (2,3%) şi la 6 luni la încă 15 pacienţi (22 %). Revizurea în 2014 a datelor din
literatură referitoere la incidenţa cardiomiopatiei induse de doxorubicină la doze cumulate sub
500 mg/m2 a prezentat incidenţă de 4 - 35% a cardiomiopatiei citotoxice [242]. Factorii de risc
ai apariţiei CIA precoce asimptomatică la 6 luni la pacienţi trataţi cu doxorubicină în doză
cumulată < 500 mg/m2 au fost vârsta peste 60 ani fără implicaţie semnificativă a sexului feminin
în creşterea riscului, spre deosebire de datele din literatură care subliniază riscul crescut pentru
cardiotoxiciate antraciclinică la femei [23]. Datele din literatură explică riscul crescut de
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cardiotoxicitate la doxorubicină prin acumularea acesteia în ţesutul adipos şi expunerea crescută
la doxorubicină pe termen lung şi sugerază ca explicaţie pentru riscul crescut al cardiotoxicităţii
la femei faptul că ţesutul adipos este de regulă excesiv la femei faţă de bărbaţi [238]. Dacă
acceptam explicaţia anterior prezenatată, valorile similare ale IMC în grupul pacienţilor ce au
evoluat cu sau fără CIA pot fi responsabile de absenţa diferenţei în incidenţa CIA funcţie de sex.
Semnalăm că TA diastolică ≥ 90mmHg la 6 luni a fost predictor al evoluţiei cu CIA la 6 luni,
aspect ce impune supravegherea şi controlul medicamentos al HTA ca măsură terapeutică
importantă în reducerea riscului de apariţie a CIA precoce.
Asemănător cu rezultatele din literatură [36] [44] [243], studiul nostru a identificat ca factori
de risc ai evoluţiei cu CIA: hipertensiunea arterială, diabetul zaharat şi boala coronariană
diagnosticată la includerea în studiu prin test ECG de efort poziv.
Diferenţele ce apar între diverse studii clinice cu referire la implicarea factorilor de risc în
cardiotoxicitatea antraciclinelor au fost relaţionate cu diferenţe în dozele cumulate de
antracicline, cu perioadele de supraveghere ce au variat de la luni la ani şi cu criteriile de
diagnostic imagistic a CIA.
Monitorizarea imagistică a funcţiei cardiace este recomandată în timpul şi după
chimioterapie pentru diagnosticul precoce al disfuncţiei cardiace [72] [246]. În mod curent în
timpul terapiei aprecierea disfuncţiei cardiace se face prin determinarea FEVS% pe 2D-ETT sau
prin ventriculografie cu radionuclizi înainte de administrarea fiecărei curei de antracicline [31].
Este din ce în ce mai mult discutat faptul că deoarece modificările FEVS% apar târziu şi sunt
influenţate de factori hemodinamici, scăderea FEVS% are sensibilitate şi putere predictivă mică
pentru obiectivarea citotoxicităţii subclinice [130] [247], modificările FEVS% apreciate prin 2DTTE fiind mai puţin recomandate de experţii în imagistică cardiovasculară pentru diagnosticul
precoce al CIA. Subliniem că biopsia endomiocardică, considerată standard de diagnostic, nu
este utilizată în practică datorită invazivităţii şi costului ridicat [72] [246] [248].
Accesul limitat în practica clinică la aceste tehnici a orientat studiul nostru către
identificarea modificărilor morfologiei şi funcţiei cardiace apreciată prin 2D-ETT corelativ cu
evaluarea toleranţei la efort şi a biomarkeriilor miocitotoxicităţii (hs-cTnT) şi disfuncţiei
cardiace (NT-proBNP) pentru un diagnostic precoce al cardiomiopatiei induse de doxorubicină.
Importanţa încă actuală a determinării FEVS prin 2D-ETT în diagnosticul CIA este relevată şi de
folosirea acestei metode în evaluările clinice în studii foarte recente efectuate în SUA şi
publicate în anul 2014 pentru precizarea valorii biomarkerilor în diagnosticul cardiotoxicităţii
“noilor chimioterapice” (trastuzumab, taxani şi doxorubicina) [249]. Ecocardiografia 2D
transtoracică este încă considerată ca cea mai cost-eficientă metodă neinvazivă şi gold standard
de diagnostic neinvaziv al cardiomiopatiei citotoxice indusă de chimioterapice [250].
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La evaluarea prin test ECG de efort s-au urmărit iniţial aspectul electrocardiogramei de
repaus, eventualele modificri ischemice, tulburări de ritm sau de conducere şi s-a măsurat
frecvenţa cardiacă de repaus. La testul de efort s-au notat capacitatea maximă de efort (METs),
frecvenţa cardiacă la efortul maxim tolerat şi criteriile electrocardiografice pentru test ECG de
efort pozitiv.
În acest studiu, pacienţii cu modificări de segment ST la efort care au apărut la includere
au fost diagnosticaţi cu ischemie miocardică determinată probabil prin boală coronariană, iar cei
la care subdenivelarea de segment ST a apărut după 3 luni de tratament cu antracicline au fost
consideraţi cu leziuni citotoxice miocardice determinate de chimioterapie. Este bine cunoscut
faptul că citotoxicitatea chimioterapicelor determină prin creşterea “stress”-ului oxidativ
modificări ale metabolismului intramiocitar cu reducerea bazală a rezervelor de ATP, fenomen
definit ca “stress” - energetic. Reducerea “stress”-ului oxidativ şi implicit a celui metabolic prin
ranolazină explică beneficiile terapiei cu ranolazină la pacienţii cu cardiomiopatie indusă de
chimiotarapice [258]. “Stress”-ul energetic de repaus asociat cardiotoxicităţii antraciclinelor,
accentuat în condiţii de efort prin creşterea consumului energetic intramiocitar, agravează
depleţia de ATP şi, în mod similar cu depleţia ischemică de ATP, poate determina subdenivelare
“neischemică” a segmentului ST la efort, la pacienţii cu leziuni miocitare citotoxice. Pe ECG de
repaus subdenivelarea segmentului ST este cel mai frecvent ischemică, dar poate fi explicată şi
prin leziuni neischemice între care sunt recunoscute leziunile inflamatorii, imunologice şi
citotoxice. Relaţia subdenivelării de segment ST la efort cu citotoxicitatea este sugerată de
corelaţia creşterii la 3 luni a nivelului hs-cTnT cu subdenivelarea de egment ST la grupul de
pacienţi la care CIA a fost diagnosticată ecocardiografic la 6 luni.
Pentru grupul de pacienţi ce la 6 luni au fost diagnosticaţi cu CIA, supoziţia reducerii
rezervelor energetice intramiocitare prin reducerea ATP-ului intramiocitar poate explica şi
reducerea concomitantă la 3 luni a toleranţei la efort, expresie posibilă a diminuării adaptării
funcţiei cardiace la efort la pacienţii cu leziuni citotoxice la care disfuncţia contractilă nu este
încă exprimată prin scăderea FEVS% la nivelul la care această scădere este diagnostică pentru
CIA. Datele noastre sugerează că testarea de efort ce în practica curentă nu face parte din
arsenalul de metode de monitorizare a tratamentului chimioterapic, poate oferi indicii de apariţie
a cardiomiopatiei prin evidenţierea reducerii progresive a toleranţei la efort la pacienţii care în
timpul chimioterapiei prezintă subdenivelare de segment ST la efort, în asociere cu creşterea
nivelelor hs-cTnT.
În studiul nostru am ales ca evaluare prin biomarker de citotoxicitate miocardică nivelul seric
al hs-cTnT, pentru care detecţia este realizată la concentraţia de 3 ng/L, iar valoarea recent
comunicată a percentilei 99 cu coeficient de variaţie ≤ 10 % este 14 ng/L. Unicitatea valorii
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percentilei 99 cu coeficient de variaţie ≤ 10 % pentru hs-cTnT este dată de folosirea unei singure
metode de testare pe aparat Cobas e411 prin electrochemiluminiscenţă Roche, metodă pe care
am folosit-o şi noi în acest studiu. În grupul pacienţilor care au prezentat la 6 luni disfuncţie
sistolică pe 2D-ETT diagnostică pentru CIA, predictorul independent pentru apariţia CIA a fost
creşterea procentuală > 20 % a nivelului hs-cTnT în primele 3 luni. Nivelul plasmatic al hs-cTnT
de 0,008 ng/ml (8 ng/L) la 3 luni nu s-a dovedit predictor pentru evoluţia CIA la 6 luni.
Rezultatele studiului nostru sunt concordante cu cele ale studiilor clinice anterioare care au
precizat că creşterea troponinelor poate preceda cu 3 luni apariţia cardiomiopatiei antraciclinice
[174]. Remarcăm că nivelul hs-cTnT asociat cu CIA diagnosticată la 6 luni a fost 10 ng/L
semnificativ crescut faţă de nivelul hs-TnT de la 3 luni, dar rămas sub valoarea percentilei 99 cu
coeficient de variaţie ≤ 10% a hs-cTnT.
Apare important de subliniat că şi în studiul nostru valoarea predictivă negativă a dinamicii
nivelelor serice a hs-cTnT în primele 3 luni de tratament cu doxorubicină oferă criterii de
infirmare a riscului de apariţie a CIA precoce atunci când nivele serice ale hs-TnT nu depăşesc
8ng/L şi când creşterea procentuală a acestora este sub 20% din valoarea iniţială. Datele noastre
referitoare la importanţa pentru predicţia riscului de apariţie a CIA precoce prin creşterea
procentuală de 20% a nivelului hs-cTnT la 3 luni faţă de momentul iniţial diferenţiază
informaţiile oferite de nivelele hs-cTnT pentru diagnosticul necrozei miocardice, apreciat de la
valori ale hs-TnT > 14 ng/L (percentila 99 cu coeficient de variaţie ≤10%) cu dinamică de
creştere a nivelului hs-TnT > 50% faţă de nivelul iniţial [140]. Dinamicia diferită a creşterii hscTnT în cardiomiopatia precoce indusă de antracicline, ce realizeză în final creştere de 100% a
nivelului hs-TnT, poate fi explicată prin diferenţierile în eliberarea troponinelor cardiace în
miocitoliza citotoxică apoptotică din CIA faţă de cea necrotică din infarctul acut de miocard.
Faptul că în acest studiu nivelele iniţiale, la 3 şi 6 luni au fost sub valoarea percentilei 99 a
hs-TnT cu CV ≤ 10% sugerează nevoia de stabilire a valorii percentilei 99 a hsTnT în populaţia
diverselor zone geografice şi etnii, recomandare făcută de altfel în urmă cu mulţi ani şi pentru
stabilirea nivelelor percentilei 99 cu CV ≤ 10 % a troponinelor cardiace determinate prin metode
imunologice. Datele noastre susţin astfel observaţiile ce reies din consensul experţilor în
imagistică cardiovasculară din 2014 conform cărora „determinarea platformei optime şi
minimalizarea coeficientului de variaţie“, definirea valorii “cutoff” şi a ritmicităţii determinărilor
nivelelor serice a troponinelor cardiace pentru predicţia pozitivă sau negativă a riscului CIA,
necesită studii viitoare [32].
În studiul nostru nivelul plasmatic al NT-proBNP a avut după 3 luni de tratament cu
antracicline valori semnificativ crescute la pacienţii ce au dezvoltat CIA la 6 luni, valoarea cutoff
a NT-proBN la 3 luni predictivă pentru CIA fiind de 118,5 ng/ml, mai scăzută comparativ cu cea
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recomandată ca “valoare cutoff” pentru diagnosticul insuficienţei cardiace cronice în Ghidul din
anul 2012 elaborat de Societatatea Europeană de Cardiologie pentru managementul insuficienţei
cardiace cronice şi acute [205]. Creşterea nivelului plasmatic al NT-proBNP la 3 luni a precedat
scăderea diagnostică pentru CIA a FEVS, dar nu a atins nivelul de la care creşterea este
diagnostică pentru insuficienţa cardiacă cronică. Creşterea nivelelor plasmatice ale NT-proBNP
s-a asocieat cu creşterea volumului telesistolic indexat al VS şi apariţia disfuncţiei diastolice de
VS. La 6 luni, atunci când FEVS determinată prin 2D-ETT a fost diagnostică pentru CIA, nivelul
plasmatic al NT-proBNP a crescut la valoarea mediană de 198 ng/ml, ce se înscrie în cadrul
valorilor diagnostice ale insuficienţei cardiace cronice [205]. Considerăm importantă sublinierea
că nievelul seric al NT-proBNP > 118 pg/mL la 3 luni de la iniţierea terapiei cu doxorubicină a
fost predictor independent pentru CIA precoce şi că nivele ale NT-proBNP sub 118pg/mL au
avut valoare predictivă negativă de peste 90% pentru apariţia CIA precoce.
Datele noastre sugerează că pentru diagnosticul precoce al CIA asimptomatice,
monitorizarea prin dozarea NT-proBNP şi 2D-ETT, poate indica riscul de evoluţie spre CIA
atunci când creşterea nivelelor serice ale NT-proBNP se asociază cu apariţia disfuncţiei
diastolice a VS, persistenţa nivelelor crescute fiind în corelaţie cu apariţia disfuncţiei sistolice
diagnostică pentru CIA. Studii anterior efectuate nu au stabilit valoarea “cutoff” a NT-proBNP
pentru diagnosticul CIA la pacienţii cu disfuncţie diastolică izolată a VS şi au apreciat că
nivelele plasmatice ale NT-proBNP şi BNP sunt complementare diagnosticului imagistic al CIA
[206-211].
În mod concluziv, studiul nostru a evidențiat faptul că apariţia la 3 luni a disfuncţiei
diastolice, în paralel cu reducerea toleranţei la efort, apariţia subdenivelării segmentului ST ≥
1mm pe ECG de efort în asociere cu creşterea nivelelor serice ale hs-cTnT ≥ 0,008 pg/ml şi
creştere procentuală > 20% a hs-cTnT, şi cu nivele ale NT-proBNP ≥ 118,5 ng/ml, sunt expresia
cardiotoxicităţii cu remodelare dilatativă incipientă apreciată prin creşterea DTSVS şi scăderea
progresivă, dar încă nediagnostică a FEVS, fiind predictori pentru apariţia CIA la 6 luni.
Datele studiului nostru permit avertizarea pentru riscul de cardiomiopatie antraciclinică
precoce, ca urmare a informaţiilor evaluării la 3 luni a pacienţilor trataţi cu antracicline, prin
utilizarea 2D-ETT, testării ECG de efort, şi a biomarkerilor ce incud hs-cTnT şi NT-proBNP,
conform Figurii 1.

29

Figura 6.3: Algoritmul de diagnostic precoce al cardiomiopatiei induse de antracicline

7. CONCLUZII
 Datele studiului relevă apariţia cardiomiopatiei antraciclinice precoce asimptomatică la
25% din pacienţii cu bolă neoplazică trataţi cu antracicline şi supravegheaţi cardiologic
timp de 6 luni, incidenţă ce subliniază nevoia supravegherii atente a pacienţilor cu cancer
trataţi cu antracicline pentru diagnosticul citotoxicităţii miocitare, ştiut fiind faptul că
leziunile induse de antracicline sunt ireversibile.


Factorii de risc independent asociaţi cu apariţia cardiomiopatiei indusă precoce de
tratamentul cu antracicline au fost: vârsta, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat şi boala
cardiacă ischemică preexistentă. Tratamentul cardiologic a fost recomandat, optimizat şi
monitorizat în fiecare etapă de supraveghere pentru obţinerea “ţintelor terapeutice” pentru
factorii de risc cardiovascular în funcţie de riscul estimat pentru fiecare pacient prin utilizarea
diagramei SCORE indicată ţărilor cu risc cardiovascular înalt. Evoluţia cu tensiune arterială
diastolică la 6 luni de 90 mmHg sub tratament antihipertensiv
cardiomiopatiei antraciclinice.
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 Evaluările în dinamică ale modificărilor ecocardiografice pe 2D-ETT, au relevat la
pacienţii la care cardiomiopatia antraciclinică a fost diagnosticată la 6 luni:
o Scăderea semnificativă a FEVS% de la 3 luni fără ca această scădere să atingă
valoarea diagnostică pentru cardiomiopatia antraciclinică. Scăderea FEVS% a fost
paralelă cu remodelarea ventriculului stâng relevată iniţial de dilatarea uşoară dar
statistic semnificativă a volumului telesistolic indexat a ventriculului stâng, pentru
ca la 6 luni remodelarea cardiacă să includă şi creşterea volumului telediastolic
indexat ce a ajuns la limita superioară a normalului.
o Disfuncţia diastolică a ventriculului stâng, statistic semnificativ mai frecventă în
primele 3 luni, fără ca incidenţa acesteia să se modifice în intervalul 3-6 luni.
Apariţia la 3 luni a disfuncţiei diastolice a avut 60 % sensibilitate, 77 %
specificitate, 43 % valoare predictivă pozitivă şi 87 % valoare predictivă negativă
pentru apariţia ulterioară a cardiomiopatiei antraciclinice.
o Parametrii ecocardiografici evaluaţi la 3 luni, independent asociaţi cu apariţia
cardiomiopatiei indusă de antracicline la 6 luni au fost: creşterea volumului
telesistolic indexat al ventriculului stâng şi apariţia disfuncţiei diastolice.
 Testarea de efort, limitată de simptome, efectuată la 3 luni a relevat la pacienţii ce au
evoluat cu cardiomiopatie antraciclinică diagnosticată la 6 luni următoarele:
o Reducerea semnificativă a toleranţei la efort şi a frecvenţei cardiace la pragul de
efort maxim toleart.
o Apriţia subdenivelării de segment ST ≥1 mm în cel puţin două derivaţii
contingente, ce a avut 33,3 % sensibilitate, 98,1 % specificitate, 83,3 % valoare
predictivă pozitivă şi 83,9 % valoare predictivă negativă pentru evoluţia cu
cardiomiopatie antraciclinică.
o Parametrii testului de efort independent asociaţi cu evoluţia spre cardiomiopatie
indusă de antracicline au fost: apariţia subdenivelării segmentului ST pe
electrocardiograma de efort şi scăderea frecvenţei cardiace la efortul maxim
tolerat.
 Nivelul plasmatic al hs-cTnT a crescut semnificativ la 3 luni, creşterea procentuală cu
20% fiind predictivă pentru riscul de apariţie a cardiomiopatiei la 6 luni. Valoarea cutoff
la 3 luni a hs-TnT ˃ 0,008 ng/ml a avut 66,7 % sensibilitate și 67,9 % specificitate pentru
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evoluţia către cardiomiopatia antraciclinică la 6 luni, cu 54,5 % valoare predictivă
pozitivă şi 87,8%. valoare predictivă negativă. Creşterea procentuală cu peste 20 % a
nivelelor hs-cTnT în primele 3 luni a avut 80 % sensibilitate, 81 % specificitate, 54,5 %
putere predictivă pozitivă şi 93,5 % putere predictivă negativă pentru apariţia în
următoarele 3 luni a cardiomiopatiei antraciclinice.
o Creşterea procentuală cu peste 20 % a nivelului hs-cTnT în primele 3 luni a fost
predictor independent pentru evoluţia cu cardiomiopatie antraciclinică precoce.
 Nivelul plasmatic al NT-proBNP la 3 luni, pentru valoarea cutoff > 118,5 pg/ml, apare cu
80 % sensibilitate, 79,2 % specificitate, 52,2 % valoare predictivă pozitivă şi 93,3 %
valoare predictivă negativă pentru evoluţia către cardiomiopatia antraciclinică la 6 luni.
Creşterea procentuală a NT-proBNP cu peste 25,5 % în primele 3 luni a avut 66,7 %
sensibilitate şi 62,2 % specificitate, 33,3 % putere predictivă pozitivă şi 86,7 % putere
predictivă negativă pentru evoluţia în următoarele 3 luni cu cardiomiopatie antraciclinică.
o Nivelul plasmatic al NT-proBNP ˃118,5 pg/ml și valoarea hs-cTnT ˃0,008 pg/ml
asociată cu creșterea procentuală ˃20% au fost predictori independenți la 3 luni
pentru cardiomiopatia indusă de antracicline.
 Studiul a sugerat un algoritm de supraveghere clinică al pacienţilor cu boală neoplazică
trataţi cu antracicline prin utilizarea 2D-ETT şi a testării ECG de efort în asociere cu
determinarea nivelelor serice ale hs-cTnT şi NT-proBNP.
 Studiul sugerează că modificările electrocardiogramei de efort asociate cu creşterea
valorilor serice ale hs-cTnT sunt secundare leziunilor miocitare induse de antracicline ce
preced, alături de apariţia disfuncţiei diastolice şi creşterea nivelelor plasmatice ale NTproBNP, remodelarea ventriculară cu profil dilatativ şi scăderea diagnostică pentru
cardiomiopatia antraciclinică a fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng.
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8. LIMITELE STUDIULUI



Modelul teoretic al cercetării de tip cvasiexperiment fără lot de control datorită aspectelor
etice.



Numărul de 71 pacienţi incluşi în studiu, nu permite generalizarea rezultatelor, dar
sugerează prin rezultatele obţinute necesitatea continuării acestui studiu.



Diagnosticul cardiomiopatiei indusă de antracicline a fost stabilit prin determinarea
ecocardiografică a fracției de ejecție a ventriculului stâng, metodă mai puțin sensibilă în
evaluarea disfuncţiei cardiace în rapurt cu tehnicile 3D–ETT sau cu cele ce utilizază
Doppler tisular, dar accesibilă, cost-eficientă, şi recomandată de ghidurile actuale şi
utilizată în practica curentă.



Perioada de supraveghere de 6 luni cu estimarea relaţiei între apariţia cardiomiopatiei
precoce şi cardiotoxicitatea subclinică estimată la 3 luni de la începutul chimioterapiei nu
oferă informaţii asupra riscului de apariţie a cariomiopatiei antraciclinice tardive.
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ANEXA 2:
SCURT REZUMAT
Tema abordată este de o mare actualitate prin importanța ei în practica clinică, deoarece
cardiomiopatia indusă de antracicline influențează negativ prognosticul pacienților cu cancer
tratați cu antracicline. Deoarece profilaxia cardiomiopatiei indusă de antracicline presupune
diagnosticul acesteia și inițierea terapiei profilactice, eforturile actuale sunt direcționate spre
diagnosticul precoce al formelor asimptomatice, aspect mai facil în formele cu debut precoce și
extrem de dificil în formele tardive ale cardiomiopatiei.
Lucrarea de doctorat a fost prospectivă și a avut ca obiectiv identificarea unor parametri
precoce ai cardiotoxicității prin evaluarea electrocardiogramei de efort, ecocardiografiei 2D
transtoracice și a markerilor biochimici ai citotoxicității (troponina cardiacă T) și disfuncției
miocitare (NT-proBNP). Aceste investigații au fost efectuate la momentul inițierii
chimioterapiei, la 3 și 6 luni. Analiza interimară la 3 luni față de momentul inițial a arătat la
pacienții la care CIA a fost diagnosticată la 6 luni următoarele modificări semnificative:
reducerea toleranței la testul de efort, apariția subdenivelării de segment ST la efort, creșterea
dimensiunilor atriului stâng, apariția disfuncției diastolice de ventricul stâng, creșterea nivelelor
plasmatice ale hs-cTnT și ale NT-proBNP. Acest aspect sugerează un algoritm de diagnostic
precoce al cardiotoxicității prin utilizarea informațiilor obținute prin metode accesibile în
practica clinică.
SUMMARY
The theme approached is a considerably rest issue through its importance in clinical
practice, as the anthracycline induced cardiomyopatky negatively influences the prediction in
patients with cancer under treatment with anthracyclines. As the prophylaxis of the
anthracyclines induced cardiomiopathy implies its diagnostic and the initiation of the
prophylaxis therapy, the current efforts are oriented towards the early diagnostic of the
asymptomatic forms, a simpler aspect in the case of forms with early start and extremely difficult
in the late forms of the cardiomyopathy.
The PhD paper was prospective and had as objective the identification of some early
parameters of the cardiotoxicity through the evaluation of the exercise electrocardiogram, 2D
transthoracic echocardiography and of biochemical markers of the cytotoxicity (T cardiac
troponine) and of the myocites dysfunction (NT-proBNP). This investigation were performed at
the initiation moment of the chemotherapy, at 3 and 6 months. The intermediary analysis at 3
months after the initial moment showed in patients who were diagnosed with AIC at 6 months,
the following significant modifications: the decrease of the tolerance at the exercise stress test,
the occurrence of the infraplacement of ST segment during exercise, the size increase of the left
atrium, the occurrence of the diastolic dysfunction of the left ventricle, the increase of the plasma
levels of the hs-cTnT and of the NT-proBNP. This aspect suggests an algorithm of early
diagnostic of cardiotoxicity using the information through methods accessible in the clinic
practice.
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Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Clinica de Cardiologie II
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2004-prezent
Asistent universitar,
Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Medicină, Catedra de Medicină Internă,
Departamentul Specialităților Medicale și Chirurgicale.
2010-prezent
Medic primar cardiologie, medic primar medicină internă,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Clinica de Cardiologie II
2006-2009
Medic rezident cardiologie,
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov,
Institutul de Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu” București
1999-2004
Medic rezident medicină internă,
Spitalul Clinic Universitar de Urgență București
1998-1999
Medic stagiar,
Spitalul Municipal Brașov
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2010-prezent
Studii doctorale- doctorand
Universitatea „Transilvania” Brașov, Domeniul Medicină
2013
Medic primar cardiologie
Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Medicină
2010
Competență în Echografie vasculară,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2009
Competență în Echocardiografie,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2009
Medic primar medicină internă,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2009
Medic specialist cardiologie,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2006-2009
Rezidențiat cardiologie,
Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Medicină
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2005-2007
Master în Management și Politici Sanitare,
Universitatea „Transilvania” Brașov
2005
Departamentul pentru pregatirea personalului didactic,
Universitatea „Transilvania” Brașov
2004
Competență în Echografie Generală,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2004
Medic specialist medicină internă,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
2001
Competență în Acupunctură,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
1999-2004
Rezidențiat medicină internă,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
1991-1997
Medicină Generală,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Facultatea de Medicină

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limbă(i) străină(e) cunoscută(e)

română

engleză

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B
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ANEXA 4:

CURRICULUM VITAE- ENGLISH

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
E-mail
Nationality
Date of birth
Gender

Alina, Bisoc
Brașov, Romania
alina_bisoc@yahoo.com
alina.bisoc@unitbv.ro
Romanian
12th of December 1971
Female

Desired employment / “Transilvania” University of Brasov – Faculty of Medicine,
Occupational field Department of Medical and Surgical Specialties;
County Clinical Emergency Hospital of Brasov,
Cardiology II Department
Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

2004 - present:
Assistant professor,
“Transilvania” University of Brașov – Faculty of Medicine,
Department of Medical and Surgical Specialties.
2010 – present:
Primary physician – internal medicine and cardiology
County Clinical Emergency Hospital of Brașov, Cardiology II Department
2006 – 2009
Resident physician – Cardiology
County Clinical Emergency Hospital of Brașov,
“C. C. Iliescu” Institute of Cardiovascular Diseases from Bucharest
1999 – 2004
Resident physician – Internal medicine
University Clinical Emergency Hospital of Bucharest
1998 – 1999
Intern physician
Municipal Hospital of Brașov
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Education and training 2010 – present
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Level in national or international
classification

Medicine field, Doctorate studies
“Transilvania” University of Brasov
2013
“Transilvania” University of Brasov – Faculty of Medicine,
Primary physician – cardiology
2010
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest,
Competence in Vascular Echography
2009
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
Competence in Echocardiography
2009
Primary physician – internal medicine
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
2009
Specialised physician in cardiology
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
2006 -2009
“Transilvania” University of Brasov – Faculty of Medicine
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
Residency training in cardiology
2005 – 2007
Master’s in Management and Medical Policies
“Transilvania” University of Brașov
2005
Teaching Staff Training Department,
“Transilvania” University of Brașov
2004
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
Competence in General Echography
2004
Specialised physician – internal medicine
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
2001
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
Competence in Acupuncture
1999 – 2004
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest
Internal medicine residency
1991 – 1997
General Medicine
University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, Faculty of Medicine

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)
Other language(s)
Driving licence

Romanian
English
Cat. B driver’s licence
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