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INTRODUCERE
Antrenamentul fizic intens induce modificări cardiovasculare de scurtă durată,
tranzitorii, însă repetarea susținută a exercițiului fizic poate produce modificări structurale și
electrofiziologice persistente. La sportivii de performanță, drept urmare a efortului fizic de
lungă durată, pot să apară modificări adaptative la limita fiziologicului, care impun o evaluare
minuțioasă pentru excluderea eventualelor afecțiuni cardiovasculare cu un risc potențial fatal
și, totodată, instituirea măsurilor adecvate de protecție. (1)
Un paradox al sportului de performanță este reprezentat de faptul că, pe lângă efectele
benefice atribuite activității sportive, exercițiile viguroase pot deveni triggeri pentru
evenimentele cardiovasculare, cel mai de temut fiind moartea subită cardiacă (MSC).
Riscul de producere neașteptată a morții la sportivii de performanță este între 0,138/100.000 persoane/an (2), fiind comparabil cu cel din populația generală, însă 20% din
MSC apar în timpul unei competiții sportive.
Cea mai recentă clasificare a disciplinelor sportive (3) a reprezentat răspunsul la
întrebarea dacă un sportiv este eligibil pentru un anumit sport de performanță, luând în
considerare intervenția majoritară a componentelor statice sau dinamice din timpul
competiției.
Cunoașterea riscurilor, atribuite sportului de performanță, care pot să survină, cu
precădere cel al morții subite cardiace, este necesară și obligatorie, în vederea stabilirii
diagnosticului corect și mai ales a aplicării măsurilor de prevenție.
Standardizarea tehnicilor evaluatorii convenționale, cât și implementarea metodelor
moderne de investigare cardiovasculară la sportivii de performanță sunt de un real folos
pentru descoperirea unor eventuale riscuri prezente la aceștia. Metodele ecocardiografice
inovative, precum „speckle tracking”, deși ajută la stabilirea unui diagnostic precoce și
complet înaintea apariției simptomatologiei clinice, sunt precar folosite în țara noastră.
Acestea fiind menționate, cercetarea noastră își propune realizarea unui screening
complet, electrocardiografic și ecocardiografic, prin tehnici convenționale și moderne, la
sportivi de performanță, în vederea evidențierii modificărilor cardiace adaptative structurale și
electrofiziologice, secundare practicării unui efort fizic susținut și repetat, dar mai ales
încadrarea acestora în funcție de tipul de efort fizic prestat.
Cuvinte cheie: sportivi de performanță, tipuri de efort fizic, electrocardiogramă,
ecocardiografia convențională și prin „speckle tracking”.

STADIUL CUNOAȘTERII
1. Introducere
„Cordul sportiv” circumscrie expresia modificărilor anatomice, clinice și funcționale
care apar ca urmare a expunerii organismului la efortul fizic sistematic și repetat, de un
anumit volum, calitate și intensitate. Remodelarea cardiacă depinde de o serie de factori
precum: sex, vârsta, etnie, tipul și nivelul de antrenament. (1),(4,5)
Medicina sportivă clasifică eforturile fizice în :


predominant dinamice (izotonice);



predominant statice (izometrice);



mixte.

(3)
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2. Adaptarea morfofuncțională miocardică la sportivi
Adaptarea cordului la efort reprezintă expresia evoluției normale și este condiționată
de diferențele individuale ale răspunsului la efort. (1),(4)
Efortul fizic dinamic (ex. atletism, tenis, fotbal), denumit și efort de anduranță,
produce suprasarcină de volum, pe când cel static (ex. ridicare greutăți, aruncări, alpinism),
produce suprasarcină presională. (1),(4),(6)
Adaptarea morfologică miocardică la sportivi constă în hipertrofia miocardică și
dilatarea cavităților cordului.(7)
Adaptare funcțională miocardică, în cazul sportului de performanță, are la bază câțiva
factori deosebit de importanți: creșterea debitului cardiac, prin creșterea volumului bătaie și a
frecvenței cardiace; obținerea unui volum bătaie optim printr-o scurtare miocardică minimă,
dacă contracția pornește de la un volum mai mare; creșterea diametrului telediastolic al
ventriculului stâng (DTDVS), care determină scăderea atât a tensiunii dezvoltate în perete, cât
și a energiei care se pierde prin fricțiune. (1),(8)

3. Remodelarea electrofiziologică a cordului sportiv. Explorarea
electrocardiografică la sportivi
Exercițiul fizic regulat, susținut și intensiv ( 6 ore/săptămână) este asociat cu o serie
de modificări electrocardiografice, care reflectă tonusul vagal crescut și mărirea cavităților
cardiace. Toate aceste modificări sunt considerate ca fiind adaptative la sportul de
performanță și nu necesită investigații suplimentare. (9)
Modificările electrocardiografice considerate „fiziologice” includ: bradicardia
sinusală, blocurile atrio-ventriculare grad I și grad II (tip Wenckebach), complexe QRS
hipervoltate, blocul de ramură dreaptă incomplet și patternuri de repolarizare precoce. O mică
parte dintre sportivi pot prezenta modificări apărute frecvent în afecțiuni cardiovasculare, care
pot fi asociate cu moartea subită cardică, derivând de aici necesitatea de a diferenția net
patternurile benigne de cele patologice. (10)
Astfel, efectuarea screeningului la sportivi comportă o importanță deosebită în vederea
stabilirii diagnosticului de boală cardiovasculară și implicit pentru reducerea cazurilor de
moarte subită cardiacă la sportivii de performanță. (9) Majoritatea programelor de screening
includ efectuarea electrocardiogramei în 12 derivații (ECG). Problema importantă derivă din
faptul că medicul nu trebuie să excludă o patologie cu potențial letal, dar totodată să nu
realizeze un „supradiagnostic” al modificărilor care apar la sportivi, provocând astfel
efectuarea de investigații inutile sau restricționarea activității sportive. (9,10)
Prin urmare, este esențial ca interpretarea ECG să fie una corectă, în corelație cu
vârsta sportivului, etnia și nivelul de exercițiu. Traseul ECG poate să furnizeze informații
valoroase atunci când este interpretat corect. Rezultate fals pozitive pot avea repercursiuni
serioase, prin efectuarea de investigații suplimentare inutile și prin interzicerea practicării
sportului. (10)

4. Remodelarea structurală a cordului sportiv. Principii imagistice de
evaluare a performanțelor „cordului sportiv”
Mecanismul modificărilor morfologice (hipertrofia miocardică și dilatarea cavităților
inimii) constă în suprasarcină hemodinamică, volumetrică și presională, iar până într-un
anumit stadiu este similar cu cel din bolile cardiace. În cazul efortului fizic susținut, stresul
hemodinamic este intermitent, în timp ce în cazul bolilor cardiace este constant. (1) (11)
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Cordul sportiv poate fi evaluat neinvaziv prin intermediul electrocardiogramei,
ecocardiografiei și rezonanței magnetice nucleare cardiace. S-a demonstrat faptul că
modificările electrofiziologice sunt, în mare parte, urmarea modificărilor structurale, de unde
rezidă importanța introducerii explorării ecocardiografice ca investigație de rutină în prevenția
primară.
Astfel, rolul ecocardiografiei transtoracice ca investigație primară în screeningul
preantrenament este un subiect foarte dezbătut, iar rolul acestei investigații în prevenția
„secundară” este fără echivoc, în cazul sportivilor cu modificări electrocardiografice sau la cei
cu istorie familială de moarte subită cardiacă. În trecut, „zona gri”, între fenomenele
adaptative fiziologice la sportivii de performanță și patologia cardiacă, cunoaștea un interval
foarte mare, iar sensibilitatea și specificitatea ecocardiografiei era redusă. (8)
În prezent, introducerea tehnicilor ecocardiografice de ultimă generație a îmbunătățit
considerabil diagnosticul corect al acestor modificări, realizându-se astfel o mai bună
înțelegere a ceea ce înseamnă „cordul sportiv” și a managementului adecvat în sportul de
performanță. (12)
Beneficiul evaluării prin metode imagistice moderne, precum tehnica „speckle
tracking” este acela de a îmbunătăți acuratețea diagnosticului, limitele acestora provenind din
slaba disponibilitate a tehnicilor adecvate de evaluare, lipsa standardizării rezultatelor obținute
pentru a crește precizia transmiterii rezultatelor între diversele departamente implicate în
evaluarea sportivilor, cât și pentru a stabili valori de referință comune diverselor metode.

CONTRIBUȚII PERSONALE
5.Scopul și obiectivele specifice studiului
Motivația care a condus la realizarea acestui proiect a fost dorința de a studia
adaptarea structurală și electrică a cordului la antrenamentul fizic de performanță, evidențiind
totodată particularitățile fiecărui tip de efort fizic și repercursiunea selectivă a acestora la
nivelul „cordului sportiv” realizând, prin metode ecocardiografice convenționale și metode
inovative precum „speckle tracking”, o evaluare completă a acestui organ.
Pentru îndeplinirea scopului principal al studiului nostru, am formulat următoarele
obiective specifice:
 Obținerea valorilor de referință pentru parametrii clinici, electrocardiografici și
ecocardiografici convenționali și „speckle tracking”, prin evaluarea unui lot
control;
 Analiza comparativă a parametrilor clinici și electrocardiografici la un lot de
subiecți clasificați apoi în trei subloturi, în funcție de tipul antrenamentului:
dinamic, static, mixt, raportați la lotul de control corespunzător.
 „Prevalența” modificărilor adaptative electrofiziologice în funcție de tipul
antrenamentului, raportată la lotul de control.
 Analiza comparativă a parametrilor clinici și ecocardiografici la un al doilea
lot de subiecți încadrați în subloturi, în funcție de tipul antrenamentului.
 Compararea și studierea corelației dintre rezultatele obținute prin
ecocardiografia convențională și metoda „speckle tracking”.
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6. Loturi și metode
6.1. Loturi
Fiecare obiectiv descris anterior a fost îndeplinit prin realizarea unor studii complexe,
cu un design multidisciplinar (medicină sportivă și cardiologie), atât descriptiv cât și
comparativ, după cum urmează:
Studiul A s-a efectuat asupra următoarelor grupuri de studiu:
 Lotul CON1 (de control) întrunind un număr de 93 subiecți sănătoși, înscriși la
discipline sportive de mai puțin de 6 luni, cu vârste cuprinse între 12 și 20 ani;
 Lotul SPO1 (sportivi) a inclus 117 sportivi de performanță, cu vârste cuprinse între 11
și 45 ani, care au fost împărțiți în 3 subloturi, în funcție de predominanța tipului de
efort:
- Efort dinamic (SPO-D1)
- Efort static (SPO-S1)
- Efort mixt (SPO-M1).
Studiul B s-a efectuat asupra următoarelor grupuri de studiu:
 Lotul CON2 (de control) incluzând 101 subiecți sănătoși, sedentari, cu vârste cuprinse
între 10 și 39 ani;
 Lotul SPO2 (sportivi) a inclus 94 de sportivi, cu vârste cuprinse între 9 și 50 ani, care
au fost împărțiți în 3 subloturi, în funcție de predominanța tipului de efort:
- Efort dinamic ( SPO-D2)
- Efort static (SPO-S2)
- Efort mixt ( SPO-M2).
Studiul A a fost atribuit unui studiu de tip retrospectiv, realizat cu subiecți sănătoși,
care practicau sporturi de mai puțin de 6 luni și sportivi de performanță, analizați clinic și
electrocardiografic în cadrul Departamentului de Medicină Sportivă, Policlinica Sportivă,
Craiova.
Studiul B a fost atribuit unui studiu de tip prospectiv, realizat cu subiecți sănătoși,
sedentari și sportivi de performanță, analizați clinic și ecocardiografic în cadrul
Departamentului de Cercetare al Clinicii de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență,
Craiova.
Am realizat aceste studii respectând principiile etice și deontologice ale Declarației
Drepturilor Omului de la Helsinki. Fiecare subiect încadrat în studii a fost pe deplin informat
despre scopul cercetării și asupra modalității de desfășurare a acesteia, exprimându-și acordul
în vederea participării voluntare.
6.2. Aparatură utilizată și protocol de lucru
Pentru realizarea studiului A am cercetat foile de observație ale sportivilor și
subiecților din lotul control din cadrul Departamentului de Medicină Sportivă al Policlinicii
Sportive, Craiova. Am identificat subiecții și i-am selectat pe aceia care au îndeplinit criteriile
de includere.
Conform protocolului intern al cabinetului, fiecare subiect este verificat la un interval
de 6 luni în vederea obținerii avizului medical. Examinarea presupune anamneza, examen
obiectiv complet și realizarea unei electrocardiograme în 12 derivații, cu ajutorul aparatului
General Electric MAC5500, GE Medical Systems-Vingmed, Horten, Norway.
Parametri clinici și antropometrici au fost obținuți din documentele de evidență
medicală, respectiv fișa medicală a fiecărui subiect.
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Pentru realizarea studiului B, participanții la studiu au fost supuși următorului
protocol de lucru:
1. Anamneză: sex, vârstă, antecedente heredo-colaterale, tipul de sport practicat,
vechimea antrenamentului fizic ( ultimele două fiind notate doar la lotul de sportivi);
2. Examen clinic cardiologic : inspecție, palpare, auscultație, măsurarea tensiunii
arteriale.
3. Înregistrarea ecocardiografiei transtoracice cu ajutorul aparatului Vivid S6 (GE
Medical Systems-Vingmed, Horten, Norway). Aparatul cu ultrasunete a fost echipat
cu transductori corespunzători pentru ecocardiografia transtoracică bidimensională și
anume sonda utilizată a fost M5S ( GE Healthcare, Horten, Norway), cu o frecvență
între 1,5 și 4,5 MHz. Pentru analiza „speckle tracking”, a fost necesară utilizarea unui
software dedicat ( programul EchoPac, versiunea BT13, GE-Vingmed, Horten,
Norway), realizând evaluarea mai multor puncte miocardice de interes. Evaluarea a început
de la analiza directă a imaginii bidimensionale, utilizând o rată a cadrelor de 40-80
cadre/secundă.
6.3. Analiza statistică a datelor rezultate din cercetări
Datele obținute, referitoare la parametrii clinici și la cei imagistici măsurați, au fost
introduse în calculator, în tabele de baze de date din modulul Microsoft Excel a pachetului de
programe Microsoft Office XP Professional ( Microsoft Corp., Redmond, WA, USA),
compatibile cu toate programele de analiză statistică pe care le-am utilizat pentru interpretarea
informațiilor.
Prelucrarea secundară a datelor, calcularea parametrilor statistici fundamentali, media
şi deviaţia standard, compararea datelor au fost efectuate cu ajutorul programului SPSS, prin
intermediul testului Student, testelor ANOVA, post-hoc Tukey și testului de corelație Phi.
Diagramele (graficele), care ilustrează tendințele de evoluție ale diferiților parametri
evaluați, precum și comparațiile statistice dintre aceștia, au fost executate cu ajutorul
instrumentului „Graph” din modulul „SPSS” al pachetului de programe Microsoft Office XP.

7. Rezultate și discuții
7.1. Rezultate și discuții în urma analizei studiului A
Studiul A a inclus lotul de control (CON1) și lotul sportivilor de performanță (SPO1).
Lotul CON1 a întrunit un număr de 93 subiecți, iar lotul SPO1 a inclus 117 sportivi de
performanță. Subiecții celor două loturi au fost atribuiți unui studiu retrospectiv, fiind
analizați clinic și electrocardiografic în cadrul Departamentului de Medicină Sportivă,
Policlinica Sportivă, Craiova.
Sportivii încadrați în lotul SPO1, au fost împărțiți în 3 subgrupuri, în funcție de tipul
de efort depus : predominant dinamic (SPO-D1), predominant static (SPO-S1) și mixt (SPOM1).
Studiul clinic a exprimat cele mai mari valori ale datelor antropometrice pentru
practicanții sporturilor dinamice, rezultat influențat și de valoarea medie a vârstei mai mari la
acest sublot.
În ceea ce privește tensiunea arterială sistolică (TAS, mmHg), testul Anova a arătat că
nu există variații semnificative între grupuri (p=0,083) , în schimb pentru tensiunea arterială
diastolică (TAD, mmHg) s-au observat diferențe foarte înalt semnificative statistic (p
0,0001).
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La sportivii aparținând studiului A au fost înregistrate și analizate valorile tensionale
în timpul efortului fizic. Cele mai crescute valori ale tensiunii arteriale sistolice au fost
înregistrate la subiecții aparținând sublotului SPO-S1 (18511,4 mmHg). Analiza statistică a
decelat diferențe foarte înalt semnificative statistic (p 0,0001) pentru TAS, în schimb
pentru TAD nu s-au înregistrat diferențe între grupuri (p=0,833), rezultate în concordanță cu
cele din literatura de specialitate. (3)
Analiza frecvenței cardiace a exprimat diferențe înalt semnificative statistic între lotul CON1
și SPO-S1 (p=0,001).
Prelucrarea „prevalenței” aritmiei sinusale respiratorii a arătat că nu există variații
semnificative în cadrul grupurilor de studiu (p=0,48), iar testul Phi a demonstrat că nu există
variații semnificative ale duratei intervalului PR între tipurile de antrenament (p=0,081),
indicând faptul că predominanța tonusului vagal nu depinde de tipul de efort exercitat.
Efectuând analiza „prevalenței” blocurilor de ramură am observat absența blocului de
ramură stângă în cadrul grupurilor de studiu, modificare clasificată drept patologică în cele
mai recente ghiduri. (13)
Blocul de ramură dreaptă (BRD) a fost notat în procente reduse (5%) în cadrul
subloturilor de sportivi, care practicau sporturi dinamice și mixte și într-un procent de 1% la
lotul de control. Cele mai recente recomandări referitoare la interpretarea electrocardiogramei
de repaus la sportivii de performanță (13) încadrează prezența BRD în clasa „modificărilor
borderline”, însă prezența solitară a acesteia nu obligă la efectuarea investigațiilor
complementare.
Pe de altă parte, prezența blocului de ramură dreaptă incomplet (BRDi) a fost notată
într-un procent de 50% în cadrul sublotului SPO-M1, valoare urmată de cea înregistrată la cei
din sublotul SPO-S1 (20 %), cei aparținând sublotului SPO-D1 prezentând BRDi într-un
procent de 13%, astfel analiza statistică Phi a înregistrat diferențe foarte înalt semnificative
statistic între grupuri în ceea ce privește prezența blocului de ramură dreaptă complet și
incomplet (p0,0001).
Conform datelor din literatură, deși această condiție este comună la sportivi, dar și la
populația generală tânără (14) , în studiul nostru am exprimat influența tipului de sport asupra
apariției BRDi, observând faptul că jumătate din sublotul SPO-M1 a prezentat acest aspect
electrocardiografic.
Practicarea eforturilor predominant statice a influențat apariția supradenivelării
punctului J și a segmentului ST în derivațiile precordiale V2-V4 (p 0,0001).
Concluziile unui raport recent au constat în indicarea investigațiilor complementare
numai la sportivii caucazieni, la care se decelează inversarea undei T mai jos de derivația V2
și care prezintă și alte semne sau simptome caracteristice unor cardiomiopatii, nefiind cazul la
subiecții examinați în cercetarea prezentă. (13)
Hipertrofia ventriculară stângă, obiectivată prin indicele Sokolow-Lyon a prezentat
cea mai înaltă prevalență la practicanții sporturilor statice (47%) (p0,0001), modificare
interpretată drept secundară antrenamentului fizic susținut și repetat.
În prezent, ultimele recomandări (Sharma și colaboratorii, 2017) nu indică efectuarea
investigațiilor complementare la sportivii de performanță, care prezintă criterii izolate de
hipertrofie ventriculară stângă, aceste modificări fiind interpretate drept secundare
antrenamentului fizic susținut și repetat.
7.2. Rezultate și discuții în urma analizei studiului B
Studiul B a fost de tip prospectiv și a inclus lotul de control (CON2) cu 101 subiecți și
lotul sportivilor de performanță (SPO2) cu 94 de participanți, analizați clinic și
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ecocardiografic în cadrul Departamentului de Cercetare al Clinicii de Cardiologie, Spitalul
Clinic Județean de Urgență, Craiova.
Sportivii de performanță au fost împărțiți în 3 subgrupuri, în funcție de tipul de efort
exercitat : predominant dinamic (SPO-D2), predominant static (SPO-S2) și mixt (SPO-M2).
Practicanții sporturilor cu componentă statică crescută au prezentat cele mai mari
valori ale datelor antropometrice, atunci când au fost comparate cu cele obținute pentru cei
care practică sporturi de anduranță sau mixte. Valorile tensiunii arteriale sistolice, diastolice și
medii au prezentat, de asemenea, cele mai ridicate valori la subiecții sublotului SPO-S2,
rezultate care coincid cu literatura de specialitate. (15)
Parametrii ecocardiografici convenționali, precum diametrul telediastolic al
ventriculului stâng (DTDVS) nu a prezentat variații semnificative între grupuri, în schimb
diametrul telesistolic al VS (DTSVS) a fost semnificativ crescut la practicanții sporturilor
statice (p=0,048, SPO-S2 vs. CON2 ) și mixte (p=0,034, SPO-M2 vs. CON2), în comparație cu
cei din lotul CON2, rezultat diferit față de literatura de specialitate, care atestă diametre
telesistolice mai mari la sportivii de anduranță. (16)
Grosimea relativă a peretelui (indexul hipertrofic, IH) a fost semnificativ crescută la
cei din sublotul SPO-S2 comparativ cu lotul CON2 (0.42 vs 0.35, p=0,004) și cu sublotul SPOD2 (0.42 vs 0.36, p=0,016), iar masa ventriculului stâng (masa VS) a prezentat diferențe foarte
înalt semnificative statistic între lotul CON2 și toate cele trei subloturi de sportivi, dar nu între
grupurile de sportivi.
În plus față de literatura de specialitate (17), în studiul prezent am introdus o a treia
grupă de sportivi, practicanți ai sporturilor mixte și am observat faptul că aceștia exprimă
valori ale masei VS intermediare între subiecții SPO-S2 și SPO-D2 ( SPO-S2 vs SPO-M2 vs
SPO-D2: 90,4 g/m2 vs 87,5 g/m2 vs 78 g/m2).
Astfel, în cercetarea noastră, efectele diferențiate ale antrenamentului fizic s-au
concretizat în apariția hipertrofiei excentrice și celei concentrice în procente egale, dar scăzute
la sportivii de anduranță (5%), la practicanții sporturilor statice remodelarea cardiacă a constat
predominant în îngroșarea pereților și nu în mărirea cavităților (15 % din subiecți au prezentat
remodelare concentrică și 15% au prezentat hipertrofie concentrică), efecte intermediare fiind
notate la cei aparținând sublotului SPO-M2 (îngroșarea pereților și mărirea cavităților fiind
observate în procente egale, 13 %), rezultate care sunt în concordanță cu cele găsite în studii
recente. (18)
Am demonstrat prezența volumelor telediastolice și telesistolice, indexate la
suprafața corporală (BSA), mai mari la subloturile de sportivi comparativ cu cei din lotul
CON2 (60,3 ml/m2 vs 52 ml/m2, respectiv 25,4 ml/m2 vs 22 ml/m2, p 0,0001), practicanții
sporturilor statice prezentând valori mai crescute față de cei din subloturile SPO-M2 și SPOD2 (63ml/m2 vs.61 ml/m2 vs. 59,3 ml/m2), rezultate diferite față de cele observate de alți
autori. (19)
Explicația cea mai plauzibilă a rezultatelor noastre a fost existența unui număr mai mic
de subiecți incluși în lotul sportivilor practicanți ai sporturilor statice, aceștia având și valori
mai mari ale caracteristicilor antropometrice față de cele notate pentru celelalte două subloturi
de sportivi, cunoscut fiind impactul raportării la suprafața corporală a modificărilor cardiace
atribuite sportului de performanță. (20)
Fracția de ejecție (FE%) nu a cunoscut variații semnificative în funcție de prezența
sau absența sportului și nici în funcție de tipul de sport efectuat, toate acestea fiind în
concordanță cu rezultatele studiilor recente. (20)
În plus față de literatură, în cercetarea actuală, am constatat faptul că cele mai crescute
valori ale volumului sistolic sunt atribuite grupului de subiecți care practică sporturi mixte (
SPO-M2 vs SPO-D2 vs SPO-S2: 40,2ml vs 38,4ml vs. 34,9 ml, p0,0001).
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Profilul diastolic al sportivilor, evaluat prin raportul velocităților (E/A) a fost diferit
foarte înalt semnificativ statistic la sportivi față de lotul de control (p0,0001), în schimb
unda e și raportul E/e nu au prezentat diferențe în funcție de prezența sau absența sportului,
rezultate care sunt în concordanță cu cele din literatura de specialitate. (21)
În prezentul studiu am insistat pe o descriere diferențiată a modificărilor adaptative la
nivelul cavităților drepte, observând faptul că ariile ventriculului drept (VD) în telesistolă și
în telediastolă, indexate la suprafața corporală, au exprimat valori mai mari la lotul de
sportivi, în comparație cu lotul de control (10,9 cm2/m2 vs 9,3 cm2/m2, respectiv 6,3 cm2/m2
vs. 5,1 cm2/m2, p0,0001), cele mai crescute valori medii fiind calculate la sublotul SPO-D2,
urmate de cele înregistrate la subiecții care practicau sporturi mixte.
Studii recente (22) au demonstrat faptul că valorile măsurătorilor la nivelul
ventriculului drept au fost mai crescute la sportivii de anduranță în comparație cu cei care
efectuau sporturi care implică forță sau cu cei din lotul de control, rezultate în concordanță cu
cele obținute în studiul nostru, cu deosebirea că noi am introdus și un al treilea grup,
practicanți ai eforturilor mixte, demonstrând faptul că și la aceștia se produc modificări
pregnante ale ariei telediastolice și telesistolice a ventriculului drept.
În prezenta cercetare am considerat oportună evaluarea funcției sistolice a
ventriculului drept prin măsurarea excursiei inelului tricuspidian către apex în sistolă
(TAPSE), „a modificării fracționate a ariei ventriculului drept” și prin unda S sistolică TDI.
Măsurarea TAPSE nu a prezentat variații semnificative între grupurile de studiu, în
schimb „modificarea fracționată a ariei VD” și unda S sistolică au exprimat rezultate
diferite semnificativ în funcție de practicarea sportului (p=0,002, respectiv p=0,038), acești
parametri exprimând valori mai mici la sportivi față de cele înregistrate pentru lotul de
control. „Modificarea fracționată a ariei VD” a prezentat valorile cele mai scăzute la
practicanții sporturilor mixte.
Contrar rezultatelor obținute în studiul nostru, în cea mai recentă metaanaliză, în
vederea stabilirii intervalelor de normalitate pentru măsurătorile ecocardiografice ale
ventriculului drept, „modificarea fracționată a ariei VD” a prezentat cele mai crescute valori
la sportivii antrenați în sporturi mixte, urmați de sportivii care practică sporturi statice, cele
mai scăzute valori fiind la sportivii de anduranță. (23), (24)
Până în prezent, cercetările au arătat faptul că o scădere minoră a parametrului
„modificarea fracționată a ariei VD” în repaus, la sportivi, poate fi interpretată precum o
consecință fiziologică a remodelării cardiace a ventriculului drept, însă au fost lansate ipoteze
privind efectele negative ale exercițiului cronic asupra funcției ventriculului drept estimată
prin acest parametru, acest subiect reprezentând un punct de plecare pentru cercetări
ulterioare, pe loturi mari de sportivi. (25-28)
Velocitatea tricuspidiană maximă și presiunea sistolică în artera pulmonară (PAPs,
mmHg) au prezentat variații foarte înalt semnificative statistic (p<0,0001), respectiv înalt
semnificative (p=0,001) ale valorilor între lotul CON2 și lotul total de sportivi, iar dintre
subloturile de sportivi, cele mai mari valori au fost exprimate pentru cei aparținând grupului
SPO-M2, valori urmate de cele notate pentru sublotul SPO-D2.
Pornind de la această observație, am realizat un studiu (29) în care am urmărit
„prevalența” și impactul creșterii presiunii în artera pulmonară asupra structurii și funcției
cardiace la sportivii de performanță. Astfel, în momentul în care lotul de sportivi întrunea 85
de subiecți (vârsta medie 17,8 4 ani), iar cel de control 50 subiecți (vârsta medie 18,6 3,3
ani), am observat faptul că 11 sportivi prezentau valori ale PAPs  30 mmHg, această valoare
reprezentând limita superioară admisă la populația generală.
Aceștia au exprimat valori mai crescute ale masei VS, ale volumului bătaie indexat la
suprafața corporală, ale ariilor telediastolice și telesistolice ale ventriculului drept indexate la
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BSA, ale volumelor telesistolice și telediastolice ale atriului drept, cât și valori mai mici ale
„modificării fracționate a ariei VD”, atunci când au fost comparați cu subiecții control.
Comparând, de asemenea, parametrii ecocardiografici ai celor 11 sportivi cu aceia ai
altor sportivi având caracteristici similare, dar cu valori ale PAPs 30 mmHg, am observat
faptul că ariile telediastolice și telesistolice ale ventriculului drept, indexate la BSA, sunt mai
mari în cazul sportivilor cu PAPs crescută, iar „modificarea fracționată a ariei VD” prezenta
valori mai mici față de sportivii cu PAPs normală.
La sportivii, care au prezentat valori crescute ale presiunii pulmonare, a fost notată
dilatarea marcată a ventriculului drept, chiar și atunci când au fost comparați cu alți sportivi
care au exprimat caracteristici asemănătoare. Această modificare nu a provocat alterări ale
funcției biventriculare, fiind astfel interpretată drept o consecință a practicării sportului de
performanță.
Față de studiile publicate (30), originalitatea studiului nostru a constat în introducerea
unei grupe de sportivi care efectuau eforturi mixte și în evidențierea unor valori mai mari ale
PAPs la subiecții acestui sublot, față de sportivii de anduranță, cât și prin observarea măririi
cavităților drepte atunci când au fost comparate cu un lot de sportivi similar ca vârstă, sex,
suprafață corporală, ani de antrenament, tip de efort efectuat.
În cercetarea noastră, creșterea presiunii în artera pulmonară cu dilatarea cavității
drepte a ridicat suspiciunea unei disfuncții ventriculare drepte, neconcretizată totuși prin
faptul că ceilalți parametri de funcție sistolică erau în limitele normalului. Mai mult,
parametrii de deformare miocardică evaluați prin tehnica „speckle tracking”, foarte utili în
detectarea chiar a unei disfuncții ventriculare subclinice (31,32), au prezentat valori normale.
Originalitatea studiului actual rezidă dintr-o analiză complexă și completă, descriptivă
și comparativă a parametrilor derivați din tehnica ecocardiografică „speckle tracking” în
cazul sportivilor de performanță, grupați în trei subloturi, în funcție de tipul de antrenament.
Referitor la strainul longitudinal al ventriculului stâng, valorile cele mai mari au fost
notate în regiunea subendocardică, la acest nivel predominând așezarea longitudinală a
miocardiocitelor.
Pentru regiunea subendocardică și miocardică, în studiul nostru, nu au fost observate
variații în funcție de prezența sau absența antrenamentului fizic, nici în funcție de tipul de
efort efectuat.
În schimb, în regiunea subepicardică au fost exprimate diferențe semnificative între
strainul calculat pentru subiecții din lotul de control și cel obținut pentru sportivi (-16,6 % vs 16 %, p=0,02), valorile mai mici fiind atribuite lotului de sportivi. Valorile mai scăzute
notate la lotul SPO-S2 pot fi atribuite atât tipului de antrenament, dar poate să apară și pe
seama valorilor mai mari ale indexului de masă corporală (IMC) (valori mai mari la subiecții
SPO-S2), așa cum a fost demonstrat, în studii anterioare, faptul că există o corelație inversă
între IMC și strainul longitudinal. (33, 34)
În cercetarea noastră, strainul circumferențial a fost analizat, de asemenea, la nivel
global și în porțiunea bazală, medie și apicală a ventriculului stâng. Deformarea
circumferențială globală nu a cunoscut variații în funcție de prezența antrenamentului fizic.
În schimb, valori semnificativ mai mari ale deformării circumferențiale bazale au fost
exprimate pentru sportivii de anduranță și practicanții sporturilor statice ( -21,7 % vs -20 %,
p=0,02; respectiv -23,6 % vs -20 %, p=0,006), iar în ceea ce privește strainul circumferențial
apical au fost observate valori semnificativ mai scăzute pentru subiecții sublotului SPO-S2,
atunci când au fost comparați cu sportivii de anduranță și cu lotul control ( -22,4 % vs. -27%
vs -27%, p=0,01).
Într-un studiu recent ( 35), au fost observate valori mai mari ale strainului
circumferențial atunci când au fost comparate valorile obținute la sportivi cu cele de la
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populația de control, rezultate observate și în studiul nostru pentru strainul circumferențial
bazal în cazul sportivilor de anduranță și a celor care practică exerciții de forță.
În studiul actual am realizat o evaluare completă a deformării ventriculare drepte, analizând
strainul longitudinal global, la nivelul peretelui liber, cât și la nivelul porțiunii bazale, medii și
apicale ale peretelui ventriculului drept, observând diferențe semnificative în ceea ce privește
strainul longitudinal global al ventriculului drept între lotul CON2 și lotul SPO2 (p=0,01) și foarte
înalt semnificative statistic pentru deformarea longitudinală la nivelul peretelui liber, dar și pentru
cea de la nivelul porțiunii bazale și apicale (p0.0001) în funcție de prezența sportului. Pentru acești
parametri am înregistrat valori mai scăzute la sportivi față de subiecții control și, de asemenea,
valori mai mici în porțiunea bazală față de cea apicală.
Valori mai mici ale strainului longitudinal în porțiunea bazală au fost argumentate
prin geometria complexă a ventriculului drept în vederea reducerii stresului parietal, iar în
cazul sportivilor s-a observat faptul că tractul de intrare este mai frecvent afectat de
modificările adiacente antrenamentului fizic, față de tractul de ieșire. (36)

8. Concluzii
Studiul prezent, prin îndeplinirea obiectivelor stabilite, a oferit perspective noi în
evaluarea cardiovasculară a sportivilor de performanță, permițând desprinderea următoarelor
concluzii:












Interpretarea cu acuratețe a ECG-ului la sportivii de performanță presupune o
cunoaștere desăvârșită și detaliată a ultimelor ghiduri, în vederea diferențierii
modificărilor adaptative adiacente antrenamentului fizic de cele care apar în
contextul unei boli cardiovasculare, precum cardiomiopatiile.
Tipul activității sportive are un rol determinant major asupra remodelării cardiace
atribuite sportului de performanță, alături de gen, vârstă, factori ereditari, rasiali,
suprafață corporală și cantitatea de efort exercitată.
Practicanții sporturilor cu componentă statică crescută au prezentat cele mai mari
valori ale datelor antropometrice și ale tensiunii arteriale sistolice și diastolice,
atunci când au fost comparate cu cele obținute pentru cei care practică sporturi de
anduranță sau mixte.
Hipertrofia ventriculară stângă, obiectivată prin indicele Sokolow-Lyon a prezentat
cea mai înaltă „prevalență” la practicanții sporturilor statice (47 %), modificare
interpretată drept secundară antrenamentului fizic susținut și repetat.
Efortul fizic mixt a influențat apariția blocului incomplet de ramură dreaptă
(p0,0001).
Practicarea eforturilor predominant statice a influențat apariția supradenivelării
punctului J și a segmentului ST în derivațiile precordiale V2-V4.
Prin ecocardiografia transtoracică bidimensională convențională și prin intermediul
unei metode inovative „speckle tracking” am obținut informații valoroase care au
contribuit la caracterizarea complexă a funcției biventriculare și biatriale a cordului
sportiv, analiza statistică demonstrând efectele diferențiate ale sportului asupra
tipului de remodelare cardiacă ( p0,0001).
Practicarea sporturilor cu componentă predominant statică și mixte a determinat
creșterea diametrului telesistolic al ventriculului stâng față de cele măsurate la
subiecții din lotul control.
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Măsurătorile liniare ale septului interventricular și ale peretelui posterior ale
ventriculului stâng, în diastolă, cât și ale masei VS au prezentat cele mai mari valori
la sportivii aparținând sublotului SPO-S2, prezentând astfel un grad mai mare de
remodelare cardiacă (15% din subiecți au prezentat remodelare concentrică, 15 %
hipertrofie concentrică) față de practicanții sporturilor de anduranță și mixte.
Cel mai crescut procent de hipertrofie excentrică a fost observat la sportivii care
efectuau sporturi mixte (13 %).
Volumele telediastolice și telesistolice, indexate la suprafața corporală au fost
semnificativ crescute la sportivi față de subiecții din lotul control (p0,0001).
Parametrii definitorii ai funcției sistolice a ventriculului stâng, fracția de ejecție și
debitul cardiac nu au prezentat diferențe în funcție de prezența sau absența sportului
sau în funcție de tipul activității sportive.
Volumul sistolic a fost considerabil mai mare la sportivii de anduranță și practicanții
sporturilor mixte, atunci când au fost comparați cu subiecții de control (p=0,001).
Profilul diastolic evaluat prin raportul E/A a fost crescut la sportivii de anduranță (
p0,0001).
Valorile strainul longitudinal global al ventriculului stâng *, cât și la nivelul
regiunilor endocardice, miocardice și epicardice nu au fost influențate de prezența
antrenamentului fizic sau de tipul de efort, la fel și valorile strainului circumferențial
global al ventriculului stâng și la nivelul porțiunii bazale, medii și apicale nu au fost
condiționate de prezența efortului fizic.
Măsurătorile ecocardiografice obținute pentru ventriculul drept au evidențiat cele
mai crescute valori la subiecții sublotului SPO-D2, urmate de cele obținute pentru
practicanții sporturilor mixte, indicând astfel influența tipului activității sportive
asupra cavității ventriculului drept.
Funcția sistolică evaluată prin parametrul „Modificarea fracționată a ariei VD” a
prezentat o scădere semnificativă la sportivii din sublotul SPO- M2 (p=0,027).
Tipul de antrenament fizic mixt a exercitat influențe asupra deformării miocardice
longitudinale globale și regionale (strain longitudinal global și regional ventricul
drept*) de la nivelul ventriculului drept.
Un număr de 11 sportivi au prezentat valori ale PAPs peste limita superioară
menționată în ghiduri ( PAPs  30 mmHg). Aceștia au exprimat valori mai crescute
ale masei VS, ale volumuluisistolic indexat la suprafața corporală, ale ariilor
telediastolice și telesistolice ale ventriculului drept indexate la BSA, ale volumelor
telesistolice și telediastolice ale atriului drept, cât și valori mai mici ale „modificării
fracționate a ariei VD”, atunci când au fost comparați cu subiecții control.
Comparând, de asemenea, parametrii ecocardiografici ai celor 11 sportivi cu aceia ai
altor sportivi având caracteristici similare, dar cu valori ale presiunii sistolice în
artera pulmonară  30 mmHg, am observat faptul că ariile telediastolice și
telesistolice ale ventriculului drept, indexate la BSA, sunt mai mari în cazul
sportivilor cu PAPs crescută, iar „modificarea fracționată a ariei VD” prezenta
valori mai mici față de sportivii cu PAPs normală.
La sportivii, care au prezentat valori crescute ale presiunii pulmonare, a fost notată
dilatarea marcată a ventriculului drept, chiar și atunci când au fost comparați cu alți
sportivi care au exprimat caracteristici asemănătoare. Această modificare nu a
provocat alterări ale funcției biventriculare, fiind astfel interpretată drept o
consecință a practicării sportului de performanță.
Remodelarea cardiacă indusă de antrenamentul fizic susținut și repetat a implicat și
atriile, nu numai ventriculii, astfel volumele telediastolice și telesistolice ale
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cavităților atriale au fost semnificativ crescute la sportivi față de subiecții din lotul
control, cele mai mari valori fiind notate la practicanții sporturilor mixte.
*date obținute prin ecocardiografia „speckle tracking”
Cercetarea noastră și-a propus și realizat demonstrarea importanței unei evaluări
cardiovasculare complete și complexe a sportivilor de performanță, care practică diferite
tipuri de efort fizic prin analiza ECG și a datelor ecocardiografice.
Prin intermediul ecocardiografiei „speckle tracking” a fost analizată deformarea
miocardică globală, cât și cea regională, permițând o caracterizare complexă a funcției
ventriculului stâng și, cel mai important, a ajutat la realizarea diagnosticului diferențial între
modificările atribuite cordului sportiv și cele din cadrul cardiomiopatiilor.
Prezenta cercetare și-a îndeplinit obiectivele stabilite, atingându-și astfel scopul propus
inițial de evaluare complexă și cât mai completă a activității cardiovasculare la sportivi de
performanță, evaluare necesară diferențierii remodelării cardiace ca urmare a efortului fizic
sportiv, de cele patologice.
Aspectele originale ale studiului sunt reprezentate de analiza electrocardiografică și
ecocardiografică diferențiată la tipuri de efort predominant dinamic, static și mixt, cercetare
efectuată în premieră în țara noastră.
Folosirea tehnicii moderne de „speckle tracking” a completat deosebit de util metoda
ecocardiografică de rutină în caracterizarea modificărilor cordului sportiv, reprezentând un alt
aspect original al cercetării noastre, în premieră națională.
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