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INTRODUCERE
Accidentul vascular cerebral constituie a treia cauză de mortalitate în lume, reprezentând
o patologie cu implicaţii socio-economice importante.
Extensia zonei de ischemie este legată de calibrul arterei ocluzate şi de funcţionalitatea
sistemelor anastomotice intracraniene.
Clasificarea patogenică a ischemiilor cerebrale are o mare importanţă pentru strategia
terapeutică şi are la bază rezultatele metodelor imagistice moderne, şi anume tomografia
computerizată (CT), rezonanţa magnetică (IRM), ultrasonografia Doppler si angiografia DSA,
care permit atât vizualizarea ischemiei cât şi a sistemului arterial cervico-cerebral, la care se
adaugă obligatoriu şi investigaţiile cardiace pentru depistarea sursei emboliei [1].
Tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică sunt cele mai importante studii de
diagnosticare în cazul accidentului vascular ischemic.
Posibilităţile terapeutice actuale în cazul ischemiei cerebrale acute cuprind un spectru
mare de măsuri, dintre care tromboliza intravenoasă pare cea mai promiţătoare, cu condiţia
selectării cu acurateţe a cazurilor.
Înaintea instituirii trombolizei metodele imagistice trebuie să răspundă cu precizie la mai
multe întrebări.
În primul rând trebuie să se stabilească dacă este vorba de un ictus hemoragic sau
ischemic. Această distincţie este esenţială, deoarece tratamentul administrat pentru un accident
vascular cerebral ischemic poate pune în pericol viaţa pacientului dacă accidentul este hemoragic.
Un al doilea obiectiv îl constituie determinarea cu precizie a ariei de ţesut cerebral infarctizat
ireversibil şi a celei cu ţesut alterat funcţional dar potenţial salvabil. Ulterior trebuie stabilit dacă
mai există în momentul examinării ocluzia unui trunchi arterial intracranian principal care să
merite încercarea dezobstrucţiei prin tromboliză [1, 2].
Tomografia computerizată nu poate elucida decât prima problemă, permiţând excluderea
cu certitudine a pacienţilor cu hemoragie hiperacută şi prin asocierea, eventual, a angiografiei CT
poate decela ocluzia unui trunchi arterial proximal. Primele semne computer tomografice de
infarctizare se depistează, chiar şi în cazul ischemiilor teritoriale mari, abia după 6 ore de la
debut, prea târziu pentru a se putea aplica terapia trombolitică. Prin noua metodă de perfuzie a
tomografiei computerizate se poate demarca precoce zona de hiperperfuzie, fără a se putea defini
însă nucleul infarctului şi aria de “penumbră ischemică”, esenţiale în stabilirea indicaţiei de
tromboliză [1].
Până în urmă cu câţiva ani selectarea pacienţilor pentru terapia trombolitică se baza pe
informaţiilor furnizate de computer tomografie [3, 4].
Rezonanţa magnetică, incluzând angiografia RM (MRA), precum şi metodele funcţionale
DWI si PWI, poate clarifica toate cele trei probleme expuse mai sus, înaintea instituirii
trombolizei [1]. Datele recente sugerează că aplicarea intravenoasă a trombolizei este eficientă în
primele 4,5 ore de la debut [5].
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STADIUL CUNOAŞTERII
Arterele care irigă parenchimul cerebral provin din artera carotidă internă şi artera
bazilară.
Accidentul vascular cerebral este un deficit neurologic ictal, de origine vasculară. AVC
implică atât o afectare a parenchimului cerebral care se poate exprima clinic printr-un sindrom
tranzitor sau permanent, cât și o leziune vasculară arterială sau, mai rar, venoasă cauzală.
Accidentul vascular cerebral ischemic se caracterizează prin suferinţa ischemică
reversibilă – atacul ischemic tranzitor - sau definitivă a parenchimului cerebral într-o zonă în care
debitul sanguin scade sub pragul de 10 – 25ml/100g ţesut/min, secundar ocluziei unei artere sau
vene cerebrale [2, 6].
Accidentul vascular cerebral este o problemă importantă socio-medicală. În fiecare an, în
lume, suferă de accident vascular cerebral aproximativ 6 milioane de oameni. Cazurile letale mai
devreme de 30 de zile după accidentul vascular cerebral constituie 35%, iar în decursul primului
an mor circa 50% din pacienţi. Accidentul vascular cerebral este o cauză majoră a invalidităţii
populaţiei: mai mult de 80% din pacienţii care supravieţuiesc devin invalizi. Dintre toate tipurile
de accident vascular cerebral liderul este afectarea ischemică a creierului. Accidentul vascular
cerebral ischemic constituie 70-85% din cazuri, sângerările intraparenchimatoase - 20-25% din
cazuri şi hemoragia subarahnoidiană neutraumatică - 5% din cazuri.
În Kosova, accidentul vascular cerebral este a treia cauza de deces, în urma bolilor de
inimă şi a cancerului. Cu toate acestea, cele mai multe accidente vasculare cerebrale nu sunt
fatale şi pot provoca invaliditate gravă, cu o treime din supravieţuitori încă dependenţi funcţional
după un an.
Factorii majori de risc ai aterosclerozelor cerebrale sunt: vârsta, hipertensiunea arterială,
glicemia, fumatul, etc [2].
Vasospasmul arterial cauzează ischemii particulare, deseori reversibile.
Accidentul vascular cerebral ischemic de cauză arterială este cauzat fie de o embolie cu
sursă cardiacă sau arterială, la nivelul plăcilor de aterom active ale arterelor cervicale sau ale
arcului aortic (20% din totalul AVC ischemice), fie de o modificare degenerativă (ATS) a
arterelor cerebrale ce determină stenozare sau ocluzie trombotică (80%). Patogenii mai rare sunt
vasculitele primare sau secundare ale arterelor extra- sau intracraniene, vasospasmul, disectia
spontana sau traumatica a arterelor cervicale, angiodisplaziile (displazia fibro-musculară, boala
Moya-Moya), afecţiuni hematologice ce modifica reologia sângelui - sindroamele de
hipercoagulabilitate prin deficit de proteina S, proteina C sau de AT III, sau prin consum de
anticoncepţionale orale; sindroamele de hipervâscozitate ca in purpura trombocitopenică,
policitemie, drepanocitoză, disglobulinemii etc. [2, 6].
Ischemia venoasă este cauzată de infecţii pericraniene, sindroame de hipercoagulare etc.
[2].
Rezonanţa magnetică incluzând angiografia RM, şi în special noile metode funcţionale
DWI si PWI, reprezintă explorarea imagistică ce poate furniza toate informaţiile necesare pentru
selectarea pacienţilor înaintea instituirii trombolizei, cu ajutorul unui protocol special pentru
accidentul ischemic hiperacut [1, 7, 8].
Difuziunea se referă la mişcările lente, browniene ale moleculelor de apă liberă din spaţiul
interstiţial şi intracelular şi poate fi redată cu ajutorul metodei IRM de difuziune. Aceasta este o
metodă funcţională care a pătruns în ultimii ani şi în practica clinică, odată cu accesul la
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echipamentele de EPI („echo planar imaging”) şi are o mare valoare diagnostică în primul rând
pentru decelarea precoce a infarctului cerebral, în stadiul hiperacut [2].
IRM de perfuzie (PWI) permite cuantificarea „in vivo” a perfuziei cerebrale, adică a
aportului sanguin către parenchimul cerebral prin intermediul reţelei capilare prin injectarea în
bolus a unei substanţe de contrast paramagnetice şi evidenţierea trecerii acesteia prin
microcirculaţie cu ajutorul secvenţelor rapide, de tip EPI [2].
IRM de perfuzie defineşte ariile hipoperfuzate, respectiv ţesuturile cu risc, care sunt
potenţial recuperabile [9,10].
Posibilităţile terapeutice actuale ale ischemiei cerebrale acute cuprind un spectru mare de
măsuri cum sunt: utilizarea anticoagulantelor, neuroprotecţia, hipotermia, craniotomia
decompresivă şi terapia trombolitică. Tromboliza este terapia cea mai promiţătoare deoarece
tratează şi cauza ischemiei cerebrale, şi anume ocluzia arterială, dar comportă riscul unei
complicaţii hemoragice masive în zona infarctizată, astfel încât indicaţiile acesteia trebuie
stabilite cu parcimoniozitate [11, 12].
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CONTRIBUŢII PROPRII
CAPITOLUL 5 - OBIECTIVUL STUDIULUI ŞI IPOTEZE DE LUCRU
Problema abordată de acest studiu o constituie leziunile cerebrale ischemice hiperacute.
Accidentul vascular cerebral este o problemă importantă socio-medicală, care afectează
anual un număr foarte mare de persoane, din care jumătate mor în primul an.
Timpul este critic în cazul în care se diagnostichează un accident vascular cerebral. Un
diagnostic pus rapid poate duce la o conduită terapeutică care asigură o recuperare mai bună.
Prima prioritate a fost să se determine dacă accidentul vascular cerebral este ischemic sau
hemoragic, această distincţie fiind esenţială.
Tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică sunt cele mai importante studii de
diagnosticare în cazul accidentului vascular cerebral. Computer tomografia permite, în cele mai
multe cazuri, diferenţierea hemoragiei cerebrale de alte tipuri de accidente vasculare. Rezonanţa
magnetică este utilă pentru identificarea zonelor de ischemie, evaluarea extinderii leziunilor
ischemice şi penumbrei, acest lucru fiind deosebit de important în primele ore ale bolii, atunci
când prin computer tomografie accidentul vascular cerebral ischemic poate să nu fie detectat.
Scopul acestui studiu este de a stabili protocolul optim de investigaţie imagistică care să
ofere posibilitatea de detectare cât mai devreme a unei ischemii hiperacute, pentru ca pacienţii să
poată beneficia de terapia trombolitică. Kosova este o ţară în dezvoltare şi aplicarea trombolizei
intârzie în foarte multe cazuri. Consider că acest studiu va ajuta la clarificarea modalităţii
aplicării acestei terapii moderne.
Această cercetare are la bază un studiu retrospectiv realizat de mine în perioada noiembrie
2009 – ianuarie 2010 în Centrul Universitar din Mannheim – Germania, unde selecţionarea
pacienţilor pentru terapia cu trombolitice s-a făcut cu ajutorul imagisticii prin RM, şi anume cu
secvenţele funcţionale PWI şi DWI, criteriul principal fiind PWI.
Obiectivul principal îl constituie selectarea pacienţilor cu leziuni ischemice cerebrale în
stadiul hiperacut la care se poate aplica tromboliza.
Cercetarea prospectivă s-a desfașurat pe o perioadă de doi ani în Prishtina. Pentru
realizarea obiectivului propus am studiat un lot de 672 de pacienţi cu accident vascular cerebral
în faza acută, respectiv în primele 24 ore de la debut. Din aceştia am selectat 35 de pacienţi
potenţiali pentru tromboliză.
CAPITOLUL 6 - MATERIAL ŞI METODE
Studiul prospectiv s-a desfășurat în perioada iunie 2011 – iulie 2013, în Centrul Clinic
Universitar din Prishtina, Kosova şi în Centrul Imagistic Prima din Prishtina – Kosova (Imaging
Centre Prima – Prishtina).
Am studiat un lot de 672 de pacienţi cu accident vascular cerebral, din care am selectat
pacienții în faza hiperacută, respectiv în primele 6 ore de la debut, intervalul de timp dintre
momentul instalării simptomatologiei şi cel al diagnosticului imagistic prin rezonanţă magnetică
constituind un criteriu de includere în lot. Intervalul de timp este esenţial pentru a se putea aplica
terapia trombolitică. Aceşti pacienţi au fost examinaţi prin rezonanţă magnetică în cele două
centre menţionate.
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Pentru realizarea scopului pacienţii cu accident vascular cerebral în faza hiperacută au fost
examinaţi prin rezonanţă magnetică, cu un aparat General Electric Signa de 1,5 T în Imaging
Centre Prima – Prishtina şi un aparat Siemens Symphony de 1,5 T în Centrul Universitar din
Kosova – Prishtina. Cele două aparate menţionate sunt singurele din Kosova care permit, la ora
actuală, efectuarea secvenţelor funcţionale DWI şi PWI.
Am efectuat examenele RM cu respectarea unui protocol. Acesta a inclus, pe lângă
secvenţele standard, protocolul de ischemie hiperacută:
- secvenţă rapidă T2-ponderată (FSE sau TSE) - 2-4 minute;
- secvenţa MRA rapidă a arterelor intracraniene bazale - 3 minute;
- DWI (tehnica EPI) - 1-2minute;
- PWI (tehnica EPI, bolus de Gadolinium) - 2 minute.
În cazul MR de perfuzie – PWI am administrat un bolus intravenos de MAGNEVIST,
0,15 ml/kg corp.
În cadrul lotului studiat un prim aspect pe care l-am analizat a fost cel referitor la: vârstă,
sex, prezenţa unor factori de risc: hipertensiune arterială, diabet zaharat, hipercolesterolemie,
fibrilaţie atrială, insuficienţă cardiacă congestivă, afecţiuni coronariene, fumat, prezenţa în
antecedentele personale a unui alt accident vascular cerebral.
Am urmărit apoi aspectul RM pe toate secvenţele efectuate.
În secvenţele convenţionale spin-echo (SE) prima modificare de semnal parenchimatos a
ischemiei cerebrale se decelează la 3-6 ore de la debut, deci în timp util, constând într-o arie cu
hipersemnal în secvenţele T2-ponderate (FLAIR, PD), care va apărea întâi în substanţa cenuşie,
dat de edemul citotoxic, apoi va cuprinde şi substanţa albă datorită edemului vasogenic.
Câteodată, în cazul ischemiilor teritoriale extinse se poate vizualiza şi mai precoce efectul de
masă, cu dispariţia şanţurilor intergirale, ştergerea cisternei insulare si comprimarea ventriculului
lateral. Efectul de masă se demonstrează mai bine în secvenţele T1 ponderate. Dispariţia
hiposemnalului intravascular normal determinat de fluxul arterial rapid, secundară ocluziei
arteriale sau scăderii dramatice a vitezei de flux în avalul unui obstacol arterial proximal se poate
depista prin RM în primele minute de la ocluzia vasculară, dar simpla demonstrare a ocluziei
arteriale nu este indicaţie de tromboliză.
După administrarea substanţei de contrast în faza hiperacută apare un enhancement
intravascular determinat de perfuzia „de lux” de la periferia ischemiei.
În secvenţele funcţionale DWI şi PWI am urmărit prezenţa unui hipersemnal în imaginile
de difuziune ale DWI sau hiposemnal în imaginile ADC, aceste modificări fiind sesizabile la
câteva minute după producerea ocluziei arteriale şi, respectiv hipersemnal în secvenţele PWI
imediat după ocluzia arterială.
În cazul MR de perfuzie – PWI, pe baza curbelor de perfuzie au fost calculate, prin postprocesare, hărţi ale diverşilor parametri de perfuzie care oferă date calitative despre volumul
sanguin cerebral, debitul sanguin cerebral regional şi timpul mediu de tranzit.
Pentru secvenţele funcţionale DWI şi PWI şi pentru secvenţa hemo, rezultatele au fost
apreciate ca pozitive sau negative, analiza fiind astfel calitativă.
Apoi am analizat prezenţa sau absenţa obstrucţiei prin secvenţa 3D TOF şi, în cazurile
pozitive, am clasificat pacienţii în funcţie de sediul obstacolului.
Pentru analiza secvenţelor DWI şi PWI în vederea stabilirii prezenţei „mismatch-ului”
care constituie criteriul imagistic de aplicare a terapiei trombolitice am utilizat sistemul RAPID,
care realizează post procesarea imaginilor cu analiza automată a datelor.
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CAPITOLUL 7 – REZULTATE
În ceea ce priveşte clasificarea celor 672 de pacienţi în funcţie de sex am constatat o
distribuţie relativ egală, 346 din cazuri fiind de sex masculin şi 326 de sex feminin.
Din totalul pacienţilor, 36 au prezentat „mismatch” pozitiv şi 35 au fost potenţiali pentru
aplicarea trombolizei intravenoase, din care 18 de sex masculin şi 17 de sex feminin, una dintre
paciente prezentând semnal de dezoxihemoglobină.
Distribuţia pe grupe de vârstă a acestor pacienţi:
- 20-29 ani – 1 pacient
- 30-39 ani – 2 pacienţi
- 40-49 ani – 9 pacienţi
- 50-59 ani – 12 pacienţi
- 60-69 ani – 8 pacienţi
- 70-80 ani – 4 pacienţi.
Restul pacienţilor cu ischemie acută au fost examinaţi prin rezonanţă magnetică după 6
ore, deci în intervalul 6-24 de ore şi nu au prezentat „mismatch” pozitiv sau au prezentat dar,
datorită intervalului mai mare de timp dintre instalarea simptomatologiei şi momentul examinării
IRM nu au fost potenţiali pentru tromboliză intravenoasă.
Un număr mare de pacienţi au avut infarct hemoragic, anevrisme, malformaţii arteriovenoase sau procese expansive intracerebrale.
Am analizat apoi distribuţia cazurilor în funcţie de teritoriul arterial afectat.
În cazul ischemiilor cerebrale hiperacute am constatat predominanța celor din teritoriul
arterei cerebrale medii. Afectarea arterei cerebrale anterioare a fost întâlnită în foarte puține
cazuri, atât la lotul total de pacienți cât și la cei potențiali pentru tromboliză.
CAPITOLUL 8 – DISCUŢII
Din totalul de 672 de pacienţi, 35 au întrunit condiţiile imagistice pentru aplicarea
trombolizei intravenoase, respectiv un procent de 5,21, concordant cu cel din literatura de
specialitate.
Prezenţa unui mismatch DWI/PWI furnizează informaţii privind ariile cerebrale care pot
fi recuperate prin tromboliză intravenoasă [13]. Teritoriile susceptibile depind de intervalul de
timp dintre debutul simptomatologiei sugestive pentru accident vascular şi efectuarea examenului
prin rezonanţă magnetică [14].
La lotul studiat majoritatea pacienţilor au fost examinaţi imagistic într-un interval de 6-24
ore de la instalarea simptomelor, făcând astfel ineficientă aplicarea acestei metode terapeutice.
Cu ajutorul secvenţelor de difuziune (DWI) ischemia cerebrală poate fi vizualizată la
câteva minute de la ocluzia arterială, deoarece edemul citotoxic apare precoce. Ţesutul infarctizat
păstrează un semnal crescut în secvenţele de difuziune, în timp ce ţesutul sănătos apare în
hiposemnal. Pe imaginile ADC (“Appearant Diffusion Coefficient”) contrastul dintre ischemie şi
parenchimul sănătos este invers: ischemia cu hiposemnal, ţesutul normal cerebral cu hipersemnal
[15].
Experimentele au demonstrat că aceste modificări de semnal DWI, apărute în primele
două ore pot fi parţial reversibile, dar în prezent se consideră că aria de hipersemnal DWI sau
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hiposemnal ADC demarchează parenchimul cerebral lezat ireversibil din centrul ischemic,
respectiv nucleul. Erori de interpretare a imaginilor DWI apar atunci când se examinează
mişcările protonilor doar unidirecţional (anizotrop) sau atunci când preexistă o alungire a
timpului de relaxare T2 al ţesutului determinată de o ischemie cerebrală mai veche, necunoscută.
Aceste erori pot fi înlăturate prin examinarea difuziunii izotrope cu studiul mobilităţii protonilor
în toate cele trei direcţii ale spaţiului, calcularea imaginilor ADC şi achiziţia şi a unei secvenţe
T2-ponderate, pentru diferenţierea ischemiei cerebrale acute de o ischemie veche, preexistentă.
Rezultate fals pozitive, cu hipersemnal în imaginile DWI pot fi date de artefactele de
susceptibilitate determinate de structurile osoase şi cavităţile pneumatice din vecinătatea bazei
craniului [16].
În cazul MR de perfuzie – PWI se aplică un bolus intravenos de Gadolinium care se
urmăreşte în cursul tranzitului său prin ţesutul cerebral cu ajutorul unor secvenţe ultrarapide,
precum EPI. Cu tehnica EPI se poate determina perfuzia întregului creier în aproximativ 1-2
minute. Pe baza curbelor de perfuzie se pot calcula, prin post-procesare, hărţi ale diverşilor
parametri de perfuzie care oferă date calitative despre volumul sanguin cerebral (în comparaţie cu
ţesutul sănătos), debitul sanguin cerebral regional şi timpul mediu de tranzit. Artefactele de
susceptibilitate creează dificultăţi de interpretare a imaginilor PWI în ţesuturile de la baza
creierului [15].
Din totalul de 36 de pacienţi, într-un singur caz (2,78%) am constatat depozite de
hemosiderină, spre deosebire de alte studii [17], care raportează un procent de 12,2.
CONCLUZII FINALE
În cazul ischemiilor cerebrale hiperacute am constatat predominanța celor din teritoriul
arterei cerebrale medii.
Pacienții cu microinfarcte nu sunt potențiali pentru tromboliză pentru că nu există
penumbră sau aceasta este foarte mică.
Ramurile terminale ale arterei cerebrale posterioare dau penumbră (mismatch), deci sunt
potențiale pentru tromboliză, cele centrale mai puțin.
Afectarea arterei cerebrale anterioare a fost întâlnită în foarte puține cazuri, atât la lotul
total de pacienți cât și la cei potențiali pentru tromboliză.
Tromboza de arteră carotidă internă cuprinde un teritoriu foarte mare (artera cerebrală
medie şi artera cerebrală anterioară) la pacienții tineri din cauza edemului masiv și efectului mare
compresiv. Chiar dacă am găsit cazuri de mismatch pozitiv, penumbra a fost mică sau foarte mică
comparativ cu nucleul, ceea ce face ca acești pacienți să nu fie potențiali pentru tromboliză.
Raportat la grupele de vârstă, predominanța pacienților cu vârste între 50 și 59 de ani,
urmați de cei cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani la care s-ar putea aplica tromboliza,
constituie un argument în favoarea standardizării aplicării trombolizei intravenoase, având în
vedere că aceștia sunt pacienți activi social.
Din punct de vedere al imagiștilor există condițiile necesare selectării corecte a
pacienților cu accidente vasculare cerebrale ischemice hiperacute la care se poate aplica
tromboliza intravenoasă. Rezonanţa magnetică incluzând angiografia RM, precum şi metodele
funcţionale DWI si PWI, poate clarifica problemele legate de selectarea imagistică a pacienţilor
înaintea instituirii trombolizei, cu ajutorul unui protocol RM special pentru accidentul ischemic
hiperacut.
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Dacă toți cei 672 de pacienți ar fi fost examinați prin rezonanță magnetică în primele 3-6
ore, numărul celor potențiali pentru tromboliză intravenoasă ar fi mult mai mare, ceea ce implică
educația profesionala a colegilor de alte specialități. Dacă acești pacienți puteau fi examinați în
timp util și nu după 24 de ore, datorită educației insuficiente a familiei și unor deficiențe legate
de informarea privind aceste posibilități de diagnostic, selectare și terapie a medicilor de familie,
din centrele de urgență, medicilor neurologi și interniști, ei ar fi primit o șansă în plus de
recuperare rapidă, reinserție socială. De asemenea, nu sunt de neglijat nici costurile economice
pentru societate și familie necesare pentru recuperarea celor la care nu se aplică metodele
moderne terapeutice în fazele precoce.
De aceea consider că trebuie să facem totul pentru ca pacientul cu simptomatologie
sugestivă pentru un accident vascular cerebral să ajungă cât mai devreme într-un centru unde
poate efectua un examen prin rezonanță magnetică, pentru a se putea selecta corect din punct de
vedere imagistic cazurile potențiale pentru tromboliză intravenoasă.
Kosova este o ţară în dezvoltare şi aplicarea trombolizei intârzie. Au fost deja făcuţi paşi
pentru standardizarea acestui tip de tratament prin elaborarea unui plan GAIT. Consider că acest
studiu va ajuta în clarificarea modalităţii de aplicare a acestei terapii moderne, prin oferirea de
argumente pertinente şi prin demonstrarea posibilităţii reale de selectare a pacienţilor care
îndeplinesc condiţiile imagistice de aplicare a trombolizei intravenoase conform standardelor
internaţionale.
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