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Introducere
Stenoza de trunchi comun al arterei coronare stângi (LMCA – left main coronary artery
disease) a fost descrisă pentru prima dată de James Herrick, în anul 1912, la un pacient care a
decedat cu șoc cardiogen secundar unui infarct miocardic acut [1, 2]. Pacienții care prezintă
afectarea trunchiului comun al arterei coronare stângi sunt la risc înalt deoarece compromiterea
acestui segment arterial coronarian afecteaza cel putin 75 % din fluxul total al ventriculului stâng,
determinand astfel un prognostic rezervat prin riscul crescut de infarctizare masivă și de moarte
subită cardiacă. Prin urmare, depistarea la explorarea angiografică a unei astfel de leziuni are
indicație de revascularizare indiferent de contextul clinic. Metodele de revascularizare sunt
reprezentate de PCI (intervenția percutană coronariană) și de CABG (by-pass-ul aorto-coronarian).
În acest studiu ne-am propus evaluarea comparativă a pacienților cu stenoză de trunchi
comun al arterei coronare stângi tratați prin angioplastie coronariană si implant de stent versus
tratamentul chirurgical prin by-pass aorto-coronarian. Cu alte cuvinte s-a urmărit să se compare
eficacitatea tratamentului cu PCI versus tratamentul cu CABG la pacienții cu stenoză semnificativă
a trunchiului arterei coronare stângi (LMCAD).
Respectând structura impusă unui studiu doctoral, teza cuprinde două părţi: Partea
Generală (Stadiul Cunoaşterii), dedicată celor mai recente noţiuni teoretice adiacente temei de
cercetare şi Partea Specială (Contribuţii Proprii), rezervată contribuţiilor proprii.
Partea Generală cuprinde 6 capitole de la pagina 1 până la pagina 31. Primul dintre acestea,
intitulat „Epidemiologia afectării trunchiului arterei coronare stângi” prezintă succint date despre
epidemiologia acestui tip de afecțiune. Capitolul următor, „Anatomia și fiziologia circulației
coronariene” expune sistematic date actuale cu privire la particularităţile morfologice și
funcționale ale acestei subdiviziuni a sistemului circulator. Următoarele trei capitole tratează
aspecte legate fiziopatologia afectării trunchiului comun al arterei coronare stângi, metode pentru
diagnosticul acesteia, principalele tipuri de revascularizare (intervențională prin PCI și chirurgicală
prin CABG) dar și terapia medicamentoasă ulterior revascularizării, metode de prevenție
secundară și strategii de urmărire a pacienților cu această boală.
Partea specială a lucrării (Contribuții proprii) reprezintă mai mult de două treimi din
conțintul tezei mele de doctorat. În cadrul acestei părți, eu am prezentat pe larg un studiu original
desfășurat pe o perioada de aproximativ 7 ani în trei centre medicale universitare mari din
România: Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. A fost realizat un studiu prospectiv de tip analitic
observațional în care au fost incluși 83 de pacienți diagnosticați cu stenoză de trunchi comun al
arterei coronare stângi și au fost tratați fie prin PCI fie prin CABG, constituindu-se astfel două
mari loturi de studiu. În funcție de end-pointul urmărit, au fost constituite și alte subloturi de studiu.
În momentul în care au fost incluși în studiu, toți pacienții au fost evaluați după un protocol
standard care a constat în anamneză, examen obiectiv, electrocardiogramă de rapaus,
ecocardiografie de rapaus și analize biologice uzuale și specifice după caz (în funcție de
simptomatologia la prezentare). End-pointul primar al studiului realizat de mine a fost mortalitatea
din orice cauză a pacienților cu LMCAD tratați fie prin PCI fie prin CABG. Alte end-point-uri
principale evaluate această teză de doctorat au fost simptomatologia bolii cardiace ischemice
manifestată prin angină pectorală, necesitatea de repetare a revascularizării miocardice, infarctul
miocardic nonfatal neprocedural și reducerea fracției de ejecție a ventriculului stâng.
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Partea I. Stadiul cunoșterii
Această leziune (LMCAD) se găsește într-un procent de 3 până la 5% dintre pacienți
evaluați prin angiografie coronariană și în mod frecvent este însoțită de implicarea concomitentă
a unuia sau mai multor vase coronariene epicardice [3]. Leziunea izolată semnificativă, în absența
altor leziuni semnificative angiografic, se întâlnește destul de rar [2].
Deși angiografia coronariană constituie standardul de aur în diagnosticul și cuantificarea
stenozei de trunchi comun al arterei coronare stângi, studii efectuate la necropsie au evidențiat
faptul că severitatea stenozei este adesea subestimată la evaluarea angiografică [2–4].
LMCA constituie o afecțiune importantă atât din lipsa semnelor clinice specifice la
prezentare, ceea ce determină de foarte multe ori o subestimare a severității sale, dar, mai ales,
datorită creșterii mortalității și morbidității determinate de aceasta [2]. Gradul de severitate a
stenozării poate avea o importanță prognostică.
Tehnicile chirurgicale de revascularizare miocardică au evoluat odată cu dezvoltarea
pompelor de circulatie extracorporeala precum și a altor proceduri, ultrasonografie intraoperatorie,
selecția grafturilor pentru revascularizarea arterială totală, evaluarea intraoperatorie a grefei și
procedurile minim invazive.
Practica curenta chirurgicală are ca scop principal efectuarea by-pass-ului tuturor vaselor
epicardice care au un diametru mai mare sau egal cu 1,5 mm şi care au o reducere a lumenului
mai mare sau egal cu 50%, cel puţin într-o imagine angiografică. Aceasta se bazează pe
configuratia anatomică a revascularizării complete [5]. După procedura de by-pass aortocoronarian, în cazul pacienților la care s-a practicat revascularizare incompletă s-au notat rezultate
evolutive similare [5] sau inferioare [1] spre deosebire de cei la care s-a practicat revascularizarea
completă.
Pe de altă parte, standardele contemporane de PCI pentru stenoza neprotejată de trunchi
comun al arterei coronare stangi includ procedura imagistică și evaluarea funcțională, planificarea
procedurală pe baza caracteristicilor clinice și anatomice cu utilizarea de DES de generație nouă,
cu straturi subțiri din polimer bioresorbabil si biocompatibil, stentarea cu optimizare proximală,
imagistica post-procedurală și evaluarea funcțională cu optimizarea ulterioară a terapiei duble
antiplachetare [1].
Partea a II-a. Contribuții proprii
Scop și obiective
În acest studiu ne-am propus evaluarea comparativă a pacienților cu stenoză de trunchi
comun al arterei coronare stângi tratați prin angioplastie coronariană cu implant de stent versus
tratamentul chirurgical prin by-pass aorto-coronarian. Cu alte cuvinte s-a urmărit să se compare
eficacitatea tratamentului cu PCI versus tratamentul cu CABG la pacienții cu stenoză semnificativă
a trunchiului arterei coronare stângi (LMCAD).
Acest studiu a fost efectuat prospectiv si, pentru atingerea scopului principal descris mai
sus, am delimitat următoarele obiective:
✔ Conturarea caracteristicilor clinico-patologice ale pacienților incluși în studiu;
✔ Identificarea factorilor de risc care au influențat evoluția pacienților cu LMCAD
tratați prin metodele de revascularizare amintite mai sus;
✔ Cuantificarea ratei decesului indiferent de cauza care l-a provocat;
✔ Evaluarea reapariției simptomatologiei manifestată prin angină pectorală în cazul
pacienților revascularizați;
✔ Aprecierea necesității revascularizării miocardice după ce în prealabil pacienții au
fost tratați prin PCI sau CABG;
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✔ Determinarea ratei infarctului miocardic non-fatal apărut după efectuarea
tratamentului de revascularizare;
✔ Cuantificarea fracției de ejecție a ventriculului stâng și evaluarea acesteia pentru a
identifica pacienții incluși în studiu pentru care fracția de ejecție a scăzut după
aplicarea metodei terapeutice de revascularizare;
✔ Analiza probelor biologice;
✔ Identificarea factorilor prognostici pentru obiectivul principal specificat mai sus.
Material și metode
În acest sens am efectuat atât transversal cât și longitudinal, un studiu prospectiv, analitic,
observațional descriptiv, cu o perioadă de înrolare din octombrie 2012 până în octombrie 2015 și
o perioadă de urmărire de aproximativ 3 ani pentru fiecare pacient inclus în studiu.
Criteriile de includere în studiu:
⮚ infarctul miocardic acut fara supradenivelare de segment ST;
⮚ angina pectorală instabilă sau stabilă;
⮚ prezența stenozei de trunchi comun al arterei coronare stângi definită ca o reducere de peste
50% a diametrului lumenului la angiografia coronariana;
⮚ vârsta peste 18 ani a pacienților;
⮚ acceptul pacientului de a participa la studiu.
Criteriile de excludere din studiu:
⮚ refuzul pacienților pentru tratamentul de revascularizare miocardica;
⮚ speranta de viata sub un an, riscul chirurgical crescut determinat prin Euroscore de cel putin
8 sau mai mare;
⮚ infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST in primele 24 de ore de la
debut;
⮚ pacientii care au avut contraindicatii absolute la terapia dubla antiplachetara;
⮚ refuzul pacienților de a participa la studiu.
Endpointul primar al studiului nostru a fost mortalitatea de orice cauză a pacienților cu
LMCAD tratați fie prin PCI fie prin CABG. Alte endpoint-uri principale evaluate în studiul nostru
au fost simptomatologia bolii cardiace ischemice manifestată prin angină pectorală, necesitatea de
revascularizare miocardică, infarctul miocardic non-fatal neprocedural și reducerea fracției de
ejecție a ventriculului stâng.
Factorii de risc in functie de care a fost urmarita evolutia pacientilor in studiul nostru au fost
reprezentati de diabet, fumat, varsta si sex.
Pentru analiza statistică toate datele au fost inițial prelucrate în softul Microsoft Office Excel
2016 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA) și, după reprezentarea grafică, au fost
analizate prin intermediul softului Graph Pad (versiunea 6 sau mai nouă, 6, GraphPad Software,
La Jolla, CA, USA), unde, mai întâi, au fost calculate media și deviația standard pentru fiecare
variabilă a grupului, apoi a continuat analiza statistică. Noi am utilizat testul „t Student”, pentru
evaluarea diferențelor statistice dintre mediile a două grupuri de date culese de la pacienții incluși
în studiu și testul varianței ANOVA pentru a analiza diferențele statistice dintre mediile a mai
mult de două grupuri de date. Pentru efectuarea corelației între diferitele categorii de date, am
utiliza testul de corelație Pearson. Pentru a analiza dacă există o legătură între o variabilă și timpul
de supraviețuire, am utilizat testul Logrank. În toate cazurile în care am calculat valoarea P <0.05,
am considerat că există o diferență statistic semnificativă între mediile comparate din diversele
grupuri.
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Rezultate
Caracteristici clinico-patologice
Caracteristicile clinico-patologice ale pacienților incluși în studiul nostru sunt redate în Tabelul
1.
Carateristici clinicoPCI (n=38, 46%)
CABG (n=45, 54%)
P
patologice
Vârsta (ani)
64.32±6.51
63.14±6,21
0.370#
Sex
0.003*
Masculin
n= 24, (63.14%)
n= 14, (32%)
Feminin
n= 14, (36.84%)
n= 31, (68%)
Indicele de masă corporală
29.1±5.2
28.3±4.6
0.640#
>30 kg/m²
Fumători activi
n= 28, (75%)
n= 30, (66%)
0.324*
Diabet zaharat
n= 19, (50%)
n= 17, (38%)
0.270*
HTA
n= 28, (73%)
n= 35, (78%)
0.429*
Hipercolesterolemie
n= 33, (87%)
n= 40, (89%)
0.387*
Fracția de ejecție a
56±5%
57±4%
0.870#
ventriculului stâng
Indicații
0.461
Angină pectorală stabilă
n= 30, (78%)
n= 37, (83%)
Sindrom coronarian acut
n= 8, (22%)
n= 8, (17%)
EuroSCORE
2.9±2.4
3.4±2.1
0.670#
Scorul SYNTAX
27.53±5.80
30.06±5.33
0.044#
0-22
n= 10, (26%)
n= 7, (16%)
23-32
n= 19, (50%)
n= 18, (40%)
≥33
n= 9, (24%)
n= 20, (44%)
Localizarea leziunii
0.255*
Ostium și/sau mid-shaft
n= 18, (47%)
n= 17, (38%)
Distal
n= 20, (53%)
n= 28, (62%)
EuroSCORE = European System for Cardiac Operative Risk Evaluation. SYNTAX= Synergy
between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery. CABG =
coronary artery bypass grafting. PCI = percutaneous coronary intervention. Datele sunt
raportate ca medie ± SD pentru variabilele continue și ca număr absolut și valoare procentuală
(%)) pentru variabilele calitative. # t test. * Chi-square test cu corecția Yates'

Revascularizare intervențională versus revascularizare chirurgicală
In ceea ce priveste mortalitatea de orice cauză a pacientilor cu stenoză de trunchi comun al
arterei coronare stânagi (LMCAD), comparand tratamentul cu angioplastie coronariană percutană
(PCI) si tratamentul cu by-pass aorto-coronarian (CABG), am observat o mortalitate globala de
aproximativ 23.86 % in cazul pacientilor tratati prin PCI versus 4.54% in cazul pacientilor tratati
prin CAGB.
Comparand aparitia simptomatologiei bolii cardiace ischemice manifestata prin angina
pectorala, in cazul pacientilor cu stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi (LMCAD),
tratati fie prin angioplastie coronariană percutană (PCI) fie prin by-pass aorto-coronarian (CABG),
noi am observat o rata crescuta de reaparitie a anginei pectorale in cazul pacientilor tratati prin
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PCI, in timp ce in cazul pacientilor tratati prin CABG rata de reaparitie a anginei pectorale a fost
mai mica.
Evaluand aparitia infarctului miocardic acut non-fatal, in cele doua grupuri de pacienti (PCI
vs. CABG) cu stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi (LMCAD), am observat o
crestere a ratei infarctului miocardic acut non-fatal in cazul pacientilor cu angioplastie coronariană
percutană (PCI) mult crescuta fata de pacientii care au fost tratati prin CABG ce au prezentat rate
foarte mici de infarct miocardic acut non-fatal.
În ceea ce priveste necesitatea revascularizarii dupa procedura de tratament (PCI vs
CABG) in cazul pacientilor cu stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi (LMCAD), s-a
notat o necesitate mai mare in cazul pacientilor cu angioplastie coronariană percutană (PCI)
comparativ cu tratamentul prin CABG.
Evaluand fractia de ejectie a ventriculului stang in cazul pacientilor cu stenoză de trunchi
comun al arterei coronare stângi (LMCAD), timp de 3 ani, noi am observat o reducere a acesteia
in cazul pacientilor tratati prin angioplastie coronariană percutană (PCI), comparativ cu pacientii
tratati prin CABG.

Impactul factorilor de risc asupra pacienților incluși în studiu
Analizând mortalitatea de orice cauză în funcție de factorii de risc în cazul pacienților cu
stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi am observat o mai mare mortalitate in grupul
fumătorilor activi, in grupul pacientilor cu diabet zaharat comparativ cu cei fara diabet, in grupul
sexului masculin comparativ cu sexul feminin dar si in grupul pacientilor cu varsta mai mare sau
egala cu 65 de ani, comparativ cu pacientii a caror varsta a fost mai mica de 65 de ani dar s-au
inregistrat diferente statistic semnificative doar in functie de prezenta diabetului zaharat și sex.
În ceea ce privește reapariția simptomatologiei bolii cardiace ischemice manifestată prin
angină pectorală, în funcție de factorii de risc, în cazul pacienților cu stenoză de trunchi comun al
arterei coronare stângi, am observat o crestere a simptomatologiei in grupul fumătorilor activi, in
grupul pacientilor cu diabet zaharat, in grupul pacientilor de sex masculin comparativ cu pacientii
de sex feminin dar si in grupul pacientilor cu varsta mai mare sau egala cu 65 de ani. Astfel, in
ceea ce priveste reapariția simptomatologiei bolii cardiace ischemice manifestată prin angină
pectorală, în funcție de factorii de risc, în cazul pacienților cu stenoză de trunchi comun al arterei
coronare stângi s-au inregistrat diferente statistic semnificative doar in functie de fumat, diabet si
sexul pacientilor inclusi in studiu.
Privitor la apariția infarctului miocardic acut non-fatal neprocedural, în funcție de factorii
de risc, în cazul pacienților cu stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi, s-au inregistrat
diferente statistic semnificative doar in functie de prezenta diabetului zaharat.
Analizând scăderea fracției de ejecție a ventriculului stâng, în funcție de factorii de risc, în
cazul pacienților cu stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi, s-au inregistrat diferente
statistic semnificative doar in functie de prezenta diabetului zaharat si sexul pacientilor.

Rezultate la 3 ani de urmărire a pacienților cu stenoză de trunchi al arterei
coronare stângi în funcție de scorul SYNTAX
Pacientii cu SYNTAX score 0-22 si 23-32 au fost tratati preponderent prin PCI (SYNTAX
score 0-22: 26% tratati prin PCI comparativ cu 16% tratati prin CABG, si SYNTAX SCORE 2332: 50% tratati prin PCI comparativ cu 40% tratati prin CABG) in timp ce pacientii cu SYNTAX
score ≥33 au fost tratati preponderent chirurgical (44% tratati cu CABG comparativ cu 24% tratati
cu PCI).
La 3 ani follow-up, in grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 0-22, curbele Kaplan-Meier
au evidentiat o rata a mortalitatii de orice cauza de 9.48% pentru grupul PCI versus 0% grupul
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CAGB (HR PCI vs CABG= nedefinit, 95% CI= nedefinit, p= 0.7). In grupul de pacienți cu scor
SYNTAX 23-32, curbele Kaplan-Meier au estimat o rata a mortalității de orice cauză de 7.75 %
pentru grupul tratat prin PCI, la 3 ani follow-up, versus 0% pentru grupul CAGB (HR PCI vs
CABG= nedefinit, 95% CI= nedefinit, p= 0.19). In grupul de pacienți cu scor SYNTAX ≥33, la 3
ani follow-up, curbele Kaplan-Meier au evidentiat o rata a mortalitatii de orice cauza de 47.98%
pentru grupul PCI versus 7.37% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= 8.89, 95% CI= 3.01 43.9, p= 0.001).
In ceea ce priveste simptomatologia, in grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 0-22,
curbele Kaplan-Meier au evidentiat o rata a anginei pectorale de 30% pentru grupul PCI, la 3 ani
follow-up, versus 0% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= nedefinit, 95% CI= nedefinit, p=
0.121). În grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 23-32, curbele Kaplan-Meier au evidentiat o rata
a anginei pectorale de 61.89% pentru grupul PCI, la 3 ani follow-up, versus 40.58% pentru grupul
CAGB (HR PCI vs CABG= 1.77, 95% CI= 1.07 - 5.51, p= 0.079). În grupul pacientilor cu scorul
SYNTAX ≥33, la 3 ani follow-up, rata de angină pectorală a fost de 74.57% pentru grupul PCI
versus 43.00% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= 3.55, 95% CI= 2.92 -15.4, p < 0.000).
Analizand aparitia infarctului miocardic non-fatal la pacienții revascularizați pentru
stenoză de trunchi comun al arterei coronare stângi, la 3 ani follow-up, in grupul pacientilor cu
scorul SYNTAX 0-22, curbele Kaplan-Meier au estimat o rata a infarctului miocardic non-fatal de
10.00% pentru grupul PCI versus 0% pentru grupul CAGB(HR PCI vs CABG= nedefinit, 95%
CI= nedefinit, p= 0.402). În grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 23-32, curbele Kaplan-Meier
au estimat o rata a infarctului miocardic non-fatal de 21.62% pentru grupul PCI, la 3 ani followup, versus 11.11% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= 2.84, 95% CI= 0.693 - 11.1, p=
0.094). În grupul pacientilor cu scorul SYNTAX ≥33, la 3 ani follow-up, rata de infarct miocardic
non-fatal a fost de 43.98% pentru grupul PCI versus 17.12% pentru grupul CAGB (HR PCI vs
CABG= 4.44, 95% CI= 1.83 - 21.2, p= 0.001).
Evaluand reducerea fractiei de ejectie a ventriculului stang la 3 ani follow-up, in grupul
pacientilor cu scorul SYNTAX 0-22, curbele Kaplan-Meier au estimat o rata de reducere a FEVS
de 10.00% pentru grupul PCI versus 0% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= nedefinit, 95%
CI= nedefinit, p= 0.4028). În grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 23-32, rata de reducere a
FEVS a fost de 47.61% pentru grupul PCI, la 3 ani follow-up, versus 5.55% pentru grupul CAGB
(HR PCI vs CABG= 11.37, 95% CI= 2.374 to 20.90, p= 0.0032). În grupul pacientilor cu scorul
SYNTAX ≥33, la 3 ani follow-up, rata de scădere a FEVS a fost de 61.59% pentru grupul PCI
versus 17.12% pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= 7.778, 95% CI= 4.351 - 32.05, p= <
0.000).
Comparand necesitarea de repetare a revascularizarii miocardice la pacientii tratati pentru
LMCAD, la 3 ani follow-up, in grupul pacientilor cu scorul SYNTAX 0-22, curbele Kaplan-Meier
au estimat o rata de repetare a revascularizării de 10% pentru grupul PCI versus 0% pentru grupul
CAGB (HR PCI vs CABG= nedefinit, 95% CI= nedefinit, p= 0.402). În grupul pacientilor cu
scorul SYNTAX 23-32, curbele Kaplan-Meier au estimat o rata de repetare a revascularizării de
61.89% pentru grupul PCI, la 3 ani follow-up, versus 37.03% pentru grupul CAGB (HR PCI vs
CABG= 1.77, 95% CI= 1.02 - 5.25, p= 0.132). În grupul pacientilor cu scorul SYNTAX ≥33, la 3
ani follow-up, rata de repetare a revascularizării a fost de 68.21% pentru grupul PCI versus 31.75%
pentru grupul CAGB (HR PCI vs CABG= 4.76, 95% CI= 3.37 to 20.5, p < 0.000).
Discuții
Rezultatele acestui studiu sunt comparative cu rezultatele studiilor clinice efectuate de cele
mai multe ori simultan cu perioada de urmărire a pacienților incluși în studiul nostru. Până în
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momentul de față au fost publicate 6 mari studii în ceea ce privește compararea tehnicii de
revascularizare percutană coronariană versus by-pass aorto-coronarian în cazul pacienților cu
afectare de trunchi comun al arterei coronare stângi: LE MANS [6], Boudriot et al. [7],
PRECOMBAT [8], SYNTAX [9], EXCEL [10] și trialul NOBEL [218] . Trebuie menționat, că
la momentul începutului studiilor mele doctorale, doar primele două fuseseră publicate până la
acea dată.

Concluzii
By-passul aorto-coronarian rămâne tratamentul standard pentru pacientii aflați la risc înalt,
care prezintă leziuni complexe, in timp ce pentru pacientii cu stenoză de trunchi comun a arterei
coronare stângi, la risc scazut sau intermediar, interventia coronariana percutană prin implantarea
de stent rămâne o alternativă care nu prezintă riscuri semnificative.
Majoritatea evenimentelor cardiovasculare care au apărut în evoluția pacienților cu boală
coronariană principală stângă, tratați fie intervențional, fie chirurgical, au înregistrat cea mai mare
prevalență în grupul de pacienți cu diabet zaharat, urmați de pacienții fumători, pacienții de sex
masculin și pacienții vârstnici, acești patru factori reprezentând factori prognostici negativi pentru
această categorie de pacienți.
Instrumentul cel mai recomandat pentru evaluarea complexității anatomiei arterelor
coronare, în situația în care acestea sunt afectate de procesul aterosclerotic, rămâne scorul
SYNTAX.
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