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IMPACT OF PULMONARY HYPERTENSION ON CARDIAC SURGERY (Abstract): 

BACKGROUND: Pulmonary hypertension (PH) is a frequent condition in patients with 

congenital heart diseases and left ventricle diseases. Preoperative PH causes higher mortality rate 

after heart surgery and adverse cardiac events. METHODS: We performed a prospective study 

which included 159 patients with preoperative PH that had undergone cardiac surgery between 

November 2008 and November 2011 in the Institute of Cardiovascular Diseases of Iaşi. 28 

patients had class 1.4.4 pulmonary artery hypertension (due to congenital cardiac shunts) and 131 

patients had class 2 PH (due to left heart diseases). The preoperative echocardiography included: 

assessment of the left ventricular volume and ejection fraction, systolic pressure in the pulmonary 

artery; right ventricular end-diastolic diameter; right atrium area indexed for body surface area; 

pulmonary acceleration/ejection time ratio; TAPSE; determination of the severity of the 

associated tricuspid regurgitation; pericardial fluid presence. The primary endpoint was 

perioperative mortality; the secondary endpoints included: pericardial, pleural, hepatic or renal 

complications; the need for a new surgical procedure; postoperative mechanical ventilation > 24 

hours; intensive care unit length of stay; postoperative inotropic support duration; the need for 

intra-aortic balloon pump; the need for pulmonary vasodilator drugs. RESULTS: The mortality 

rate was 2.51% and was statistically associated with NYHA IV preoperative class, the pulmonary 

acceleration/ejection time ratio, TAPSE, the presence of pericardial fluid, the indexed area of the 

right atrium and the concomitant CABG. Severe pulmonary hypertension  

(sPAP > 60 mmHg) is associated with significant mortality rate increase, longer hospitalization in 

the intensive care unit, mechanical ventilation over 24 hours, lengthy inotropic support and renal, 

hepatic and pericardial complications. Residual PH and perioperative right ventricle dysfunction 

are common clinical entities after cardiac surgery, with important prognostic implications. 

CONCLUSIONS: Pulmonary hypertension and right ventricle dysfunction are strong negative 

prognostic factor for cardiac surgery. The surgical procedure should be done in the early stages of 

pulmonary hypertension. Echocardiography is an useful, simple and reproducible tool, able to 

classify the operative risk. 
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INTRODUCERE 

Hipertensiunea pulmonară (HTP) 

reprezintă o condiţie hemodinamică şi 

fiziopatologică definită prin creşterea 

presiunii medii pulmonare (PAPm), 

determinată la cateterismul cardiac drept,  

la mai mult sau egal cu 25 mmHg în repaus 

[1]. 

HTP reprezintă o patologie complexă, 

care se află la interferenţa a numeroase 
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specialităţi medicale (cardiologie, 

pneumologie, reumatologie, genetică, 

pediatrie, chirurgie cardiovasculară). 

Interesul acordat subiectului este justificat 

prin frecvenţa ridicată a afecţiunii, prin 

diversitatea entităţilor clinice în care apare 

ca o complicaţie şi prin prognosticul sever. 

HTP este un sindrom întâlnit curent în 

practica medicală cardiologică, ocupând 

locul al treilea ca frecvenţă după boala 

coronariană ischemică şi hipertensiunea 

arterială [2]. 

Clasificarea actuală a HTP a fost 

adoptată în cadrul celui de al patrulea 

Simpozion Internaţional privind HTP, 

desfăşurat în 2008, la Dana Point, California 

[cit 2]. Sunt definite în prezent şase grupuri 

clinice; din punct de vedere chirurgical, 

prezintă interes special hipertensiunea 

arterială pulmonară (HTAP) din boli 

cardiace congenitale cu şunt stânga-dreapta 

(grupul 1.4.4) şi hipertensiunea pulmonară 

datorată unor afecţiuni ale cordului stâng 

(grupul 2) [2]. 

O proporţie semnificativă din pacienţii 

cu cardiopatii congenitale, în special cei cu 

şunturi sistemico-pulmonare semnificative, 

dezvoltă în timp HTAP. Expunerea 

prelungită a circulaţiei pulmonare la un debit 

sanguin şi la o presiune crescute conduc la 

dezvoltarea arteriopatiei pulmonare 

obstructive, creşterea rezistenţei vasculare 

pulmonare şi inversarea şuntului. 

Următoarele malformaţii congenitale sunt 

susceptibile a produce HTAP [1]: 

1) Şunturi simple pre-tricuspide: 

1.1. Defect septal atrial (DSA): 

1.1.1. Ostium secundum 

1.1.2. Sinus venosus 

1.1.3. Ostium primum 

1.2. Drenaj venos pulmonar aberant- 

total sau parţial. 

2) Şunturi simple post-tricuspide 

2.1. Defect septal ventricular (DSV); 

2.2. Persistenţa de canal arterial (PCA) 

3) Şunturi combinate 

4) Cardiopatii congenitale complexe 

4.1. Canal atrio-ventricular comun 

(CAVC); 

4.2. Trunchi arterial comun; 

4.3. Ventricul unic cu flux pulmonar 

neobstruat; 

4.4. Transpoziţia vaselor mari cu 

DSV fără stenoză pulmonară şi/sau 

canal arterial patent; 

4.5. Altele 

Apariţia HTAP depinde de tipul 

leziunii, de mărimea defectului, de 

momentul corecţiei chirurgicale şi de 

asocierea de anomalii extracardiace. Din 

punct de vedere hemodinamic, şunturile pot 

fi restrictive (există gradient presional la 

nivelul defectului) sau nerestrictive. Din 

punct de vedere anatomic, sunt considerate 

defecte mici- moderate defectele septale 

atriale mai mici sau egale cu 2 cm şi 

defectele septale ventriculare mai mici sau 

egale cu 1 cm; sunt clasificate ca defecte 

mari DSA peste 2 cm şi DSV peste 1 cm. 

Din punctul de vedere al şuntului, acesta 

poate fi predominant sistemico-pulmonar, 

predominant pulmonaro-sistemic sau 

bidirecţional.  

În funcţie de stadiul corecţiei, şunturile 

sistemico-pulmonare se împart în neoperate, 

corectate total sau paleativ [1,2]. Şunturile 

paleative Blalock-Taussig (original sau 

modificat) şi anastomozele Potts sau 

Waterston pot determina HTAP. 

Cel mai frecvent dezvoltă HTAP 

leziunile complexe, PCA şi DSV de 

dimensiuni mari. S-a constatat prezenţa HTP 

la aproape toţi pacienţii cu defecte mari, 

trunchi arterial comun, la aproximativ 50% 

dintre pacienţii cu DSV mare şi la 10% 

dintre pacienţii cu DSA. În caz de defect 

septal atrial, HTP şi creşterea rezistenţelor 

apar rar, în funcţie de mărimea defectului şi 

de tipul acestuia. În DSA tip sinus venosus şi 

drenaj venos pulmonar aberant HTP apare 

mai devreme decât în DSA tip ostium 

secundum, în care creşterea rezistenţelor 

pulmonare se produce după zeci de ani de 

evoluţie.  

Sindromul Eisenmenger este definit ca 

o cardiopatie congenitală cu un şunt larg, 

iniţial sistemico-pulmonar, care induce o 

arteriopatie pulmonară progresivă şi HTAP, 

rezultând inversarea şuntului şi cianoză 

centrală. 
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HTP datorată afecţiunilor cordului 

stâng reprezintă probabil cea mai frecventă 

cauză de HTP [3].  

HTP se întâlneşte în situaţii care se 

însoţesc de creşterea presiunii în atriul stâng 

(stenoza mitrală, insuficienţa mitrală, cor 

triatriatum, mixom sau tromb atrial stâng) 

sau de creşterea presiunii telediastolice a 

ventriculului stâng - boală coronariană, 

cardiomiopatii (dilatativă, restrictivă, 

hipertrofică), stenoză aortică, hipertensiune 

arterială, pericardită constrictivă. În 

Clasificarea Dana Point, există trei 

subcategorii: disfuncţie sistolică a 

ventriculului stâng, disfuncţie diastolică şi 

valvulopatii. 

HTP din bolile cordului stâng este de 

obicei moderată şi apare iniţial prin 

mecanism pasiv.  

Rezistenţa vasculară pulmonară este 

normală sau apropiată de normal şi nu există 

gradient între PAP medie şi presiunea 

capilară pulmonară. Ulterior se produce 

creşterea rezistenţei vasculare pulmonare 

(HTP reactivă).  

Apariţia HTP reprezintă un factor de 

prognostic negativ pentru pacienţii cu 

insuficienţă cardiacă [4]. Există şi cazuri în 

care presiunea pulmonară este marcat 

crescută, atingând valori comparabile cu cele 

din HTAP, iar  rezistenţe vasculare 

pulmonare peste 3 unităţi Wood au fost 

raportate la 19-35% dintre pacienţii din 

centrele de transplant cardiac [5].  

Pacienţii cu rezistenţe pulmonare peste 

6-8 unităţi Wood prezintă un risc crescut de 

insuficienţă ventriculară dreaptă post-

transplant cardiac [1]. 

Impactul HTP asupra intervenţiilor 

chirurgicale cardiace a fost dezbătut pe larg 

în ultimii ani şi există un număr considerabil 

de dovezi că HTP preoperatorie este asociată 

cu creşterea mortalităţii precoce şi tardive 

postoperatorii, disfuncţie sistolică post-

operatorie a ventriculului stâng, evenimente 

cardiace adverse [6-8]. 

Obiectivul studiului nostru a fost 

identificarea impactului HTP asupra 

evoluţiei postoperatorii a pacienţilor care au 

suferit intervenţii chirurgicale cardiace. 

MATERIAL SI METODA 

Am realizat un studiu prospectiv care a 

inclus 159 pacienţi diagnosticaţi preoperator 

cu HTP, care au suferit intervenţii 

chirurgicale cardiace în Institutul de Boli 

Cardiovasculare Iaşi în intervalul 1 

noiembrie 2008 - 1 noiembrie 2011. Dintre 

aceştia, 28 pacienţi au prezentat HTAP clasa 

1.4.4 (secundară unor malformaţii cardiace 

congenitale), iar 131 pacienţi au prezentat 

HTP clasa 2 (secundară afectării cordului 

stâng).  

Examenul ecocardiografic pre-

operator a fost realizat utilizând un ecograf 

Vivid E9 (General Electric Healthcare) sau 

Acuson Sequoia C512 (Siemens). Examenul 

ecocardiografic a inclus determinarea 

volumelor ventriculului stâng şi a fracţiei de 

ejecţie (FEVS) folosind metoda Simpson 

biplan; determinarea presiunii sistolice în 

artera pulmonară (PAPs) pe baza jetului de 

regurgitare tricuspidiană; determinarea 

diametrului telediastolic al ventriculului 

drept (DTDVD); calculul ariei atriului drept, 

indexată la suprafaţa corporală; Doppler 

pulsat la nivelul valvei pulmonare şi calculul 

raportului timp de acceleraţie / timp de 

ejecţie pulmonară (TAP / TEP); TAPSE 

tricuspid annular plane systolic excursion; 

aprecierea severităţii regurgitării 

tricuspidiene (IT) şi a prezenţei lichidului 

pericardic.  

Pacienţii au fost urmăriţi între 6 şi 24 

luni postoperator (controale clinice şi 

ecocardiografice la 5 zile, 1, 6, 12 şi 24 luni 

postoperator). 

Procedurile chirurgicale au fost 

realizate sub bypass cardiopulmonar 

standard şi au constat în: închidere DSA cu 

„patch” de pericard (15 pacienţi), închidere 

DSV (9 pacienţi), ligatura canalului arterial 

(2 pacienţi), plastie de valvă mitrală şi 

închiderea defectului septal atrial tip ostium 

primum (2 pacienţi), plastie mitrală (51 

pacienţi), protezare mitrală (47 pacienţi), 

înlocuire valvulară aortică (63 pacienţi).  

Plastia mitrală a fost realizată prin 

inserţie de neocordaje (atât pentru valva 

mitrală anterioară, cât şi pentru cea 

posterioară), rezecţie quadrangulară a valvei 
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mitrale posterioare, rezecţie triangulară, 

extensia cuspei mitrale anterioare, 

comisuroplastie, anuloplastie completă sau 

incompletă cu inel, rezecţia şi închiderea 

perforaţiilor. Toate înlocuirile mitrale au fost 

realizate cu prezervarea aparatului 

subvavular mitral. La pacienţii cu 

regurgitare mitrală ischemică s-a reuşit 

realizarea plastiei mitrale în 94,73% din 

cazuri. Bypass aortocoronarian concomitent 

a fost realizat la 50 pacienţi (32,25%), iar 

anuloplastie tricuspidiană de Vega la 29 

pacienţi (18,23%). Numărul mediu de 

„graft”-uri a fost de 2,63 ± 0,78. 

Obiectivul primar al studiului a fost 

studiul mortalităţii perioperatorii; obiectivele 

secundare au inclus: complicaţiile 

pericardice, pleurale, hepatice sau renale; 

reintervenţia chirurgicală; durata ventilaţiei 

mecanice; durata spitalizării în unitatea de 

terapie intensivă; durata suportului inotrop 

postoperator; necesitatea utilizării balonului 

de contrapulsaţie aortică; necesitatea 

utilizării medicaţiei vasodilatatorii 

pulmonare - antagonişti ai receptorilor  

de endotelină (ARE), inhibitori de 

fosfodiesterază 5 (IFDE5) sau 

prostaglandine. Complicaţiile renale au fost 

definite ca o creştere a creatininei cu ≥ 0,3 

mg/dL sau ≥ 50% în mai puţin de 48 ore; 

complicaţiile hepatice, ca sindrom de 

citoliză hepatică sau INR spontan > 1,5; 

complicaţiile pleurale, ca pleurezie 

semnificativă, care a necesitat toracenteză; 

complicaţiile pericardice ca o cantitate 

semnificativă de lichid pericardic cu semne 

de compresiune şi/sau necesitatea 

reintervenţiei. 

Analiza statistică a utilizat programul 

MedCalc versiunea 12.1.3. (MedCalc 

Software, Mariakerke, Belgium). Variabilele 

continue au fost exprimate ca medie ± 

deviaţie standard. Testul ANOVA a fost 

utilizat pentru compararea variabilelor 

continue, în timp ce 
2
 sau testul exact 

Fisher au fost folosite pentru variabilele de 

tip categoric.  

Analiza ROC (receiver operating 

characteristic) a fost realizată pentru 

determinarea valorii optime de cut-off pentru 

PAPs, în funcţie de obiectivul analizat. 

Pentru toate analizele, valoarea P < 0,05 a 

fost considerată semnificativă statistic.  

 

 
 

Fig. 1 Distribuţia cazurilor de HTAP în funcţie de 

malformaţiile cardiace congenitale 
DSA Defect Septal Atrial; DSV Defect Septal Ventricular; CAVC 

canal atrio-ventricular comun; PCA persistenţă de canal arterial 

 

 
 

Fig. 2 Distribuţia cazurilor de HTP în funcţie de 

afecţiunile cordului stâng 

 

REZULTATE 

Distribuţia afecţiunilor congenitale 

este prezentată în Fig. 1. Au predominant 

cazurile de defect septal atrial (54%; n=15) 

şi defect septal ventricular (32%; n=9). 

Pacienţii cu DSA au avut o vârstă medie 

semnificativ mai mare decât pacienţii cu alte 

malformaţii (52,28 ± 19,32 ani vs 

27,41 ± 16,27 ani; P = 0,01), explicaţia fiind 

apariţia tardivă a HTAP în această afecţiune. 

15; 54%

9; 32%

2; 7%

2; 7%

DSA DSV CAVC PCA
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În toate cazurile de HTAP, afecţiunea a fost 

confirmată prin cateterism cardiac drept. 

În grupul pacienţilor cu afectarea 

iniţială a cordului stâng, structura lotului este 

prezentată în Fig. 2. 

Presiunea preoperatorie sistolică în 

artera pulmonară a fost de 60,37 ± 17,14 

mmHg. Am înregistrat 4 decese (mortalitate 

de 2,51%). Tabelul I prezintă parametrii 

clinici şi ecocardiografici în funcţie de 

statusul vital al pacienţilor. Am identificat 

diferenţe semnificative statistic pentru clasa 

preoperatorie NYHA IV, raportul timp de 

acceleraţie / timp de ejecţie pulmonară, 

TAPSE, aria indexată a atriului drept, 

prezenţa lichidului pericardic şi practicarea 

concomitentă a bypassului aortocoronarian.  
 

Tabel I Parametrii clinici şi ecocardiografici în 

funcţie de statutusul vital 
 

Parametru Decedaţi Supravieţuitori P 

 n=4 n= 155  

Vârsta, ani 62,75±17,92 58,73±11,62 0,5 

♂[n (%)] 2 (50%) 92 (61,29%) 0,7 

NYHA IV *  

[n (%)] 
3 (75%) 17 (26,35%) <10-3 

PAPs (mmHg) 71,75±5,06 58,73±17,03 0,13 

FEVS (%) 46,75±12,2 51,81±13,19 0,45 

TAP/TEP 0,26±0,04 0,38±0,08 0,04 

DTDVD (mm) 41,33±6,11 36,09±6,45 0,16 

Lichid pericardic 

[n (%)] 
1 (25%) 3 (1,93%) 0,003 

S index. AD 

(mm/m²) 
20,91±4,3 13,78±4,35 0,002 

TAPSE (mm) 13,5±7,4 18,69±4,71 0,03 

IT ≥ 3* [n (%)] 2 (50%) 36 (23,22%) 0,21 

BPAC 

concomitent 

[n (%)] 

3 (75%) 47 (30,32%) 0,05 

 

* preoperator 

PAPs presiunea sistolică în artera pulmonară; FEVS fracţia de 
ejecţie a ventriculului stâng; TAP/TEP raportul timp de acceleraţie 

/ timp de ejecţie pulmonară; S index. AD aria atriului drept 

indexată la suprafaţa corporală; TAPSE tricuspid annular plane 
systolic excursion; IT regurgitare tricuspidiană; BPAC bypass 

aorto-coronarian 
 

Curbele ROC au identificat valoarea 

de 65 mmHg pentru PAPs ca având cea mai 

mare sensibilitate şi specificitate  

pentru riscul de deces (AUC: 0,782; 

P<0,001) (Fig. 3), respectiv de 60 mmHg 

pentru apariţia complicaţiilor postoperatorii 

imediate (AUC: 0,82; P<0,001) (Fig. 4). 

 

 
Fig. 3 Curba ROC pentru PAPs şi mortalitate 

 

 
Fig. 4 Curba ROC pentru PAPs şi complicaţii 

postoperatorii 

 
Am definit ca hipertensiune pulmonară 

severă valoarea PAPs peste 60 mmHg şi am 

analizat impactul său asupra mortalităţii şi 

complicaţiilor postoperatorii. Rezultatele 

sunt prezentate în Tabelul II. Hipertensiunea 

pulmonară severă este asociată cu creşterea 

semnificativă a mortalităţii, prelungirea 

spitalizării în unitatea de terapie intensivă, 

ventilaţie mecanică peste 24 ore, necesar 

crescut de suport inotrop şi reintervenţie, 

creşterea ratei complicaţiilor renale, hepatice 

şi pericardice, ca şi a necesităţii utilizării 

medicaţiei vasodilatatorii pulmonare. 
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Disfuncţia sistolică preoperatorie a 

ventriculului drept, definită ca TAPSE < 16 

mm, este însoţită de o creştere marcată a 

mortalităţii precoce postoperatorii, ca şi de 

creşterea ratei complicaţiilor (Tabelul III). 

 
Tabel II Rata complicaţiilor în raport cu severitatea 

HTP 
 

Parametru 
PAPs 

< 60 mmHg 

PAPs 

> 60 mmHg 
P 

 n= 92 n = 67  

Deces 0 4 0,017 

VM > 24 h 2 20 <10-3 

Complicaţii 

renale 
2 7 0,025 

Complicaţii 

hepatice 
4 12 0,003 

Complicaţii 

pericardice 
2 12 <10-3 

Complicaţii 

pleurale 
6 4 0,839 

Reintervenţie 0 3 0,04 

BCAo 0 2 0,09 

Medicaţie vd 

pulmonară 
2 9 0,005 

Spitalizare 

ATI (zile) 
6,57±2,01 10,41±4,39 <10-3 

Suport inotrop 

(zile) 
4,06±2,42 7,86±4,44 <10-3 

 

PAPs presiunea în artera pulmonară sistolică; VM ventilaţie 

mecanică; BCAo balon de contrapulsaţie aortică; vd 
vasodilatatoare (antagonişti ai receptorilor de endotelină (ARE), 

inhibitori de fosfodiesterază 5 (IFDE5) sau prostaglandine) 

 
Tabel III Impactul disfuncţiei de ventricul drept 

asupra complicaţiilor postoperatorii 
 

TAPSE preoperator < 16 mm P 

Mortalitate 0,002 

Durata ventilaţiei mecanice <10-3 

Durata spitalizării în ATI <10-3 

Reintervenţie 0,001 

Medicaţie vasodilatatoare pulmonară * <10-3 

Durata suportului inotrop <10-3 

 

TAPSE tricuspid annular plane systolic excursion ; 

* antagonişti ai receptorilor de endotelină (ARE), inhibitori de 
fosfodiesterază 5 (IFDE5) sau prostaglandine 

 

Valoarea medie a TAPSE preoperator 

a fost de 19,59 ± 5,79 mm. Perioada imediat 

postoperatorie este marcată de reducerea 

semnificativă a valorii TAPSE (13,87 ± 3,13 

mm; P < 0,001), cu o revenire lentă spre 

valoarea preoperatorie până la 6 luni 

postoperator (Fig. 5). Reducerea medie 

postoperatorie a TAPSE a fost de 

4,18 ± 5,66 mm şi s-a corelat cu TAPSE 

preoperator (r = 0,85) şi cu severitatea 

regurgitării tricuspidiene preoperatorii 

(P = 0,03). 

Presiunea sistolică pulmonară medie a 

fost la 5 zile postoperator de 41,72 ± 10,93 

mmHg, la o lună de 37,97 ± 12,3 mmHg, la 

6 luni de 40,08 ± 11,82 mmHg şi respectiv 

de 40,67 ± 13,19 mmHg la 12 luni şi a 

crescut semnificativ la 47,52 ± 16,7 mmHg 

la 24 luni după chirurgie (P = 0,036) 

(Fig. 6).  

 

 
Fig. 5 Evoluţia postoperatorie a funcţiei ventriculului 

drept evaluată prin TAPSE (tricuspid annular plane 

systolic excursion) 

 

 
Fig. 6 Evoluţia postoperatorie a PAPs (presiunea 

sistolică pulmonară) 

 

DISCUŢII 

Vârsta şi sexul nu au influenţat 

evoluţia postoperatorie a pacienţilor.  

Dintre parametrii clinici, clasa 

preoperatorie NYHA a fost un predictor 

important al mortalităţii şi apariţiei 

complicaţiilor postoperatorii. Această 

constatare este un argument al corecţiei 

chirurgicale precoce după instalarea 

simptomelor. 
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Dintre parametrii ecocardiografici, am 

identificat ca semnificativ corelaţi cu 

mortalitatea prezenţa lichidului pericardic, 

aria indexată a atriului drept şi disfuncţia 

sistolică a ventriculului drept (TAPSE). În 

literatură, dintre parametrii ecocardiografici 

recunoscuţi în mod clasic ca având valoare 

prognostică la pacienţii cu HTP, cei  

mai constant întâlniţi sunt prezenţa lichidului 

pericardic şi aria indexată a atriului drept  

[9-12]. Efuziunea pericardică reprezintă o 

manifestare de insuficienţă cardiacă dreaptă, 

cauzată de drenajul limfatic şi venos 

defectuos provocat de creşterea presiunii în 

atriul drept. În absenţa unor anomalii 

organice ale valvei tricuspide, dilatarea 

atriului drept este în general o manifestare a 

presiunii crescute în atriul drept, secundară 

regurgitării tricuspidiene funcţionale sau a a 

creşterii presiunii diastolice a ventriculului 

drept, ambele consecinţe ale insuficienţei 

ventriculare drepte. Aria indexată a atriului 

drept măsurată ecocardiogafic se corelează 

semnificativ cu presiunea atrială dreaptă [9] 

şi cu parametrii invazivi de umplere 

ventriculară dreaptă şi prezice cu acurateţe 

presiunea telediastolică ventriculară dreaptă 

crescută [13]. Dilatarea atriului drept este un 

marker ecocardiografic simplu, cantitativ şi 

reproductibil care indică instalarea 

insuficienţei ventriculare drepte [14].  

Funcţia ventriculului drept este un 

determinant important al prognosticului la 

pacienţii cu HTP. Excursia sistolică a 

inelului tricuspidian (TAPSE < 12 - 19 mm) 

este dovedit în literatură a avea valoare 

prognostică în subseturi diferite de pacienţi 

(HTAP idiopatică, boli ale cordului stâng, 

sclerodermie [15-20]. TAPSE sub 18 mm se 

corelează cu un index cardiac sub1,9 

l/min/m² la cateterism cardiac, iar pentru 

fiecare 1 mm în minus din valoarea TAPSE, 

riscul de deces creşte cu 17% [15]. 

Valoarea presiunii sistolice în artera 

pulmonară (PAPs) estimată utilizând curba 

de insuficienţă tricuspidiană nu este 

considerată în mod clasic ca având 

semnificaţie prognostică [1,9]. Totuşi, în 

anumite subseturi de pacienţi, cum ar fi 

bolile cordului stâng cu HTP secundară care 

necesită intervenţii chirurgicale cardiace, 

valoarea PAPs determinată ecografic se 

asociază cu supravieţuirea sau cu apariţia 

complicaţiilor [21]. PAPs mai mare de 50 

mmHg la pacienţii cu regurgitare mitrală 

cronică reprezintă un predictor independent 

de mortalitate după chirurgia cardiacă [6]. 

PAPs mai mare de 60 mmHg s-a corelat cu 

un end point compozit de mortalitate de 

cauză cardiacă, spitalizări pentru insuficienţă 

cardiacă sau aritmii cardiace la pacienţi cu 

regurgitare mitrală [7] şi cu o supravieţuire 

redusă pe termen scurt sau lung la aceşti 

pacienţi [8]. În studiul nostru, HTP severă, 

definită ca PAPs>60 mmHg s-a asociat 

semnificativ cu creşterea mortalităţii şi a 

ratei complicaţiilor postoperatorii. 

În studiul nostru, fracţia de ejecţie a 

ventriculului stâng nu a fost asociată 

semnificativ statistic cu mortalitatea, ceea ce 

sugerează că instalarea disfuncţiei 

ventriculului drept joacă un rol mai 

important la pacienţii cu hipertensiune 

pulmonară. 

Din punct de vedere al tehnicii 

operatorii, practicarea concomitentă a 

bypass-ului aortocoronarian creşte 

semnificativ mortalitatea şi rata 

complicaţiilor. Aceasta se datorează în mare 

măsură faptului că pacienţii cu cardiopatie 

ischemică sunt mai în vârstă, au o fracţie de 

ejecţie mai mică şi mai multe comorbidităţi.  

Această constatare este în consonanţă cu 

rezultatele altor studii, care arată că prezenţa 

leziunilor coronariene, chiar la pacienţi cu 

alte patologii, au o influenţă negativă asura 

prognosticului [22,23].  

Hipertensiunea pulmonară reziduală 

reprezintă o problemă majoră după 

intervenţiile chirurgicale cardiace. În studiul 

nostru, pacienţii cu HTP reziduală au avut o 

HTP preoperatorie mai severă (P < 0,001) şi 

o fracţie de ejecţie a ventriculului stâng 

semnificativ mai mică (P = 0,05). Pacienţii 

cu HTP preoperatorie severă şi fracţie de 

ejecţie mică au tendinţa la creştere a 

presiunii pulmonare după o evoluţie iniţială 

favorabilă. La pacienţii care au suferit 

intervenţii chirurgicale pe valva mitrală, 

HTP persistentă s-a corelat semnificativ cu 
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aria valvulară sub 1,2 cm²/m² (P < 0,01) şi 

cu gradientul mediu. Gradientul 

transvalvular mediu a fost de 4,9 ± 2,7 

mmHg pentru protezele mecanice mitrale şi 

de 4,1 ± 2,8 mmHg pentru plastiile mitrale 

(P < 0,01). Pacienţii cu HTP reziduală au 

avut o durată semnificativ mai mare a 

spitalizării în terapie intensivă (P < 0,001) şi 

al necesarului de suport inotrop (P < 0,001). 

Intervenţiile chirurgicale precoce, 

cunoaşterea factorilor de risc preoperatori şi 

alegerea tehnicii chirurgicale optime ar putea 

ajuta la reducerea acestui fenomen.  

 

CONCLUZII 

Hipertensiunea pulmonară reprezintă o 

complicaţie a unui spectru larg de boli cu 

indicaţie de intervenţie chirurgicală cardiacă, 

în special boli cardiace congenitale, 

valvulopatii, disfuncţie sistolică sau 

diastolică de ventricul stâng de diferite 

etiologii. Hipertensiunea pulmonară, în 

special cea severă, constituie un factor de 

risc chirurgical independent major, de care 

trebuie să se ţină cont în evaluarea 

preoperatorie a pacientului. Ecocardiografia 

oferă instrumente utile şi facile pentru 

stratificarea riscului operator. Momentul 

instalării disfuncţiei ventriculului drept la 

pacienţii cu hipertensiune pulmonară se 

însoţeşte de o creştere semnificativă a 

mortalităţii şi morbidităţii perioperatorii, ca 

şi de o recuperare incompletă şi tardivă. 

Toate aceste concluzii ale studiului nostru 

reprezintă argumente în favoarea necesităţii 

cercetării atente preoperatorii a circulaţiei 

pulmonare şi a cordului drept şi pledează 

pentru realizarea precoce a intervenţiei 

chirurgicale, înaintea instalării modificărilor 

ireversibile. 

 

CONFLICT DE INTERESE 

Autorii nu declară niciun conflict de 

interese. 

 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Galiè N, Hoeper M, Humbert M et al. 

Guidelines for the diagnosis and treatment of 

pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2009; 

30: 2493- 2537. 

2. Ginghină C, Enache R. Hipertensiunea 

pulmonară. In Ginghină C editor, Mic tratat de 

cardiologie. Bucureşti: Editura Academiei 

Române; 2010. p. 621-654. 

3. Oudiz RJ. Pulmonary hypertension associated 

with left- sided heart disease. Clin Chest Med. 

2007; 28: 233-241. 

4. Abramson RV, Burke JF, Kelly JJ Jr et al. 

Pulmonary hypertension predicts mortality and 

morbidity in patients with dilated 

cardiomiopathy. Ann Intern Med. 1992; 116: 

888-895. 

5. Simonneau G, Robbins IM, Beghetti M et al. 

Updated clinical classification of pulmonary 

hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: 

S43-S54. 

6. Le Tourneau T, Richardson M, Juthier F et al. 

Echocardiography predictors and prognostic 

value of pulmonary artery systolic pressure in 

chronic organic mitral regurgitation. Heart. 

2010; 96(16): 1311-1317. 

7. Kainuma S, Taniguchi K, Toda K et al.. 

Pulmonary hypertension predicts adverse 

cardiac events after restrictive mitral 

annuloplasty for severe functional mitral 

regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg. 

2011; 142(4): 783-792. 

8. Ghoreishi M, Evans CF, Defilippi CR et al. 

Pulmonary hypertension adversely affects 

short- and long- term survival after mitral 

valve operation for mitral regurgitation: 

implications for timing of surgery. J Thorac 

Cardiovasc Surg. 2011; 142(6): 1439-1452.  

9. Raymond RJ, Hinderliter AL, Willis PW et al. 

Echocardiographic predictors of adverse 

outcomes in primary pulmonary hypertension. 

J Am Coll Cardiol. 2002; 39(7): 1214-1219. 

10. Hinderliter AL, Willis PW 4th, Long W et al. 

Frequency and prognostic significance of 

pericardial effusion in primary pulmonary 

hypertension. PPH Study Group. Primary 

pulmonary hypertension. Am J Cardiol. 1999; 

84(4): 481-484. 

11. Swiston JR, Johnson SR, Granton JT. Factors that 

prognosticate mortality in idiopathic pulmonary 

arterial hypertension: a systematic review of the 

literature. Respir Med. 2010; 104(11): 1588-

1607. 

12. Benza RL, Miller DP, Gomberg- Maitland M 

et al. Predicting survival in pulmonary arterial 

hypertension: Insights from the Registry to 

Evaluate Early and Long- Term Pulmonary 

Arterial Hypertension Disease Management 

(REVEAL). Circulation. 2010, 122(2): 164-

172. 

13. Do DH, Therrien J, Marelli A, Martucci G, 

Afilalo J, Sebag IA. Right atrial size relates to 

right ventricular end-diastolic pressure in an 

adult population with congenital heart disease. 

Echocardiography. 2011; 28(1): 109-116. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raymond%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hinderliter%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Willis%20PW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11923049##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hinderliter%20AL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Willis%20PW%204th%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Long%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10468096##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Swiston%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnson%20SR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Granton%20JT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20810261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Do%20DH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Therrien%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marelli%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Martucci%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Afilalo%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sebag%20IA%22%5BAuthor%5D


Hipertensiunea pulmonară în chirurgia cardiacă 285 
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 3 

14. Sallach JA, Tang WH, Borowski AG et al. 

Right atrial volume index in chronic systolic 

heart failure and prognosis. JACC Cardiovasc 

Imaging. 2009; 2(5): 527-534. 

15. Forfia PR, Fisher MR, Mathal SC et al. 

Tricuspid annular displacement predicts 

survival in pulmonary hypertension. Am J 

Respir Crit Care Med. 2006; 174(9): 1034–

1041. 

16. Shiran A, Sagie A. Tricuspid regurgitation in 

mitral valve disease incidence, prognostic 

implications, mechanism, and management. J 

Am Coll Cardiol. 2009; 53(5): 401-408. 

17. Di Mauro M, Calafiore AM, Penco M, 

Romano S, Di Giammarco G, Gallina S. 

Mitral valve repair for dilated 

cardiomyopathy: predictive role of right 

ventricular dysfunction. Eur Heart J. 2007; 

28(20): 2510-2516. 

18. Dini FL, Conti U, Fontanive P et al. Right 

ventricular dysfunction is a major predictor of 

outcome in patients with moderate to severe 

mitral regurgitation and left ventricular 

dysfunction. Am Heart J. 2007; 154(1): 172-179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Lee CY, Chang SM, Hsiao SH, Tseng JC, Lin 

SK, Liu CP. Right heart function and 

scleroderma: insights from tricuspid annular 

plane systolic excursion. Echocardiography. 

2007; 24(2): 118-125. 

20. Dini FL, Fontanive P, Panicucci E, Andreini 

D, Chella P, De Tommasi SM. Prognostic 

significance of tricuspid annular motion and 

plasma NT-proBNP in patients with heart 

failure and moderate-to-severe functional 

mitral regurgitation. Eur J Heart Fail. 2008; 

10(6): 573-580. 

21. Corciovă FC, Arsenescu Georgescu C. 

Prognostic Factors in Pulmonary 

Hypertension. Maedica – a Journal of Clinical 

Medicine. 2012; 7-10(1): 30-37. 

22. Gillinov AM, Blackstone EH, Rajeswaran J et 

al. Ischemic versus degenerative mitral 

regurgitation: does etiology affect survival? 

Ann Thorac Surg. 2005; 80(3): 811-819. 

23. Sirivella S, Gielchinsky I. Results of coronary 

bypass and valve operations for mitral valve 

regurgitation. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 

2007; 15(5): 396-404. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shiran%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sagie%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19179197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19179197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Di%20Mauro%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Calafiore%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Penco%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Di%20Giammarco%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gallina%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20CY%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chang%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hsiao%20SH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tseng%20JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20SK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liu%20CP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17313542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dini%20FL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fontanive%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Panicucci%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andreini%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Andreini%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chella%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Tommasi%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18457990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gillinov%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blackstone%20EH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rajeswaran%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sirivella%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gielchinsky%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17911067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17911067


286  Corciovă F.C. et al. 
Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 3 

 

 

 


