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Rezumat: TEP este o patologie cu mortalitate încă crescută. Dintre factorii care influenţează cel mai 
mult evoluţia naturală a TEP, cel mai important îl constituie gradul de obstrucţie, ulterior vin statusul 
hemodinamic, statusul cardiopulmonar preexistent, vechimea trombozei şi gradul de tromboliză 
spontană a endoteliului pulmonar. Motivul efectuării unor stratificări a pacienților pe baza riscului îl 
reprezintă identificarea acelora care, deși se prezintă cu TEP submasiv ar putea beneficia de terapia 
trombolitică. În studiul nostru, am analizat dacă modificările ECG, modificările ecocardiografice, și 
gradul de obstrucție pulmonară, obiectivate prin ECGScore și CTScore, ar putea fi utili în stratificarea 
riscului la pacienții diagnosticați cu TEP. Concluzie: Nu s-a demonstrat nici o asociere semnificativă 
din punct de vedere statistic între ECGScore, CTScore și mortalitatea la 30 zile sau la 1 an. Există însă 
un grad de asociere a acestor scoruri cu mortalitatea imediată( primele 24 ore). 
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Abstract: Pulmonary embolism (PE) is a pathology with still high mortality. Of the factors that influence 
natural evolution of PE, the most important is the degree of obstruction, hemodynamic status, the 
cardiopulmonar pre-existing status, length of thrombosis and spontaneous thrombolytic therapy of lungs 
vascular endothelium. The reason for classifying the patients on the basis of risk is to identify those who, 
although they present submassive PE could benefit from thrombolytic therapy. In our study, we 
examined whether changes in ECG, echocardiography and CT, objectivised through ECGScore and 
CTScore, could be useful in risk stratification in patients diagnosed with PE. Conclusion: There was no 
significant statistically association between ECGScore, CTScore and mortality at 30 days or 1 year. 
There is a certain association of these scores with immediate mortality (first 24 hours). 
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INTRODUCERE 
Progresele făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte 

gestionarea pacienţilor cu suspiciune de TEP au îmbunătăţit 
acurateţea depistării acestei patologii, şi au făcut ca algoritmii de 
diagnostic să fie mai siguri şi mai uşor de utilizat în practica de 
zi cu zi. În ciuda acestora, trombembolismul pulmonar se 
menţine printre afecţiunile cu mortalitate şi morbiditate crescută. 
Mortalitatea la o lună, este de 8% în cazul pacienţilor trataţi, şi 
de 30 % în cazul celor netrataţi, evoluţia TEP depinzând foarte 
mult de intervalul de timp în care este stabilit diagnosticul şi de 
atitudinea terapeutică adoptată. Dintre factorii care influenţează 
cel mai mult evoluţia naturală a TEP, cel mai important îl 
constituie gradul de obstrucţie, ulterior vin statusul 
hemodinamic, statusul cardiopulmonar preexistent, vechimea 
trombozei şi gradul de tromboliză spontană a endoteliului 
pulmonar.(1) Introducerea MDCT a modificat substanțial 
abordarea TEP acut, iar acuratețea diagnosticului a crescut în 
paralel cu îmbunătățirea tehnicilor imagistice. În practica de zi 
cu zi, angioCT-ul a devenit investigația de primă linie efectuată 
la pacienții cu suspiciune de TEP. Mai mult, studii realizate pe 
grupe populaţionale mici sugerează că CT-scan contribuie la 
stratificarea riscului pacienţilor cu diagnostic confirmat de 
TEP.(2) Examinarea cordului din poziţia 4 camere, prin CT 
multislice poate detecta mărirea VD din TEP. S-a demonstrat o 
creștere a mortalității la 30 de zile la pacienţii cu VD mărit în 
dimensiuni (reconstrucție 4 camere), definit ca raport VD/VS > 
0.9, comparativ cu cei fără această constatare.(3,4) 
 Ecocardiografia transtoracică, deși este o metodă de 
investigare simplă, la îndemână, fără risc, rolul ei în diagnosticul 

TEP este limitat, datorită sensibilității și specificității ei scăzute. 
În schimb, pentru pacienții cu TEP, stabili hemodinamic, 
ecocardiografia constituie un instrument util în stratificarea lor 
prognostică și încadrarea în clasele de risc mediu sau scăzut.(5) 
O serie de registre şi studii cohortă au demonstrat o asociere 
între diverşi parametri ecocardiografici: dilatarea VD (ventricul 
drept > ventricul stâng, sau diametru VD la sfârşitul diastolei > 
30mm), hipokinezia peretelui liber al VD, mişcare paradoxală a 
SIV, hipertensiune pulmonară (diferenţă între ventriculul drept 
şi atriul drept > 30 mmHg sau timp accelerare pulmonară 
<80ms) şi mortalitatea, morbiditatea intraspital.(6-9,10-12) În 
plus față de disfuncția de VD, ecocardiografia mai poate 
identifica doi markeri specifici, fiecare indicând dublarea 
riscului de mortalitate în TEP: şunt dreapta-stânga printr-un 
foramen ovale patent și prezența unor trombi în cordul 
drept.(13,14) În ciuda sensibilităţii și specificităţii simptomelor 
şi semnelor individuale limitate, modelele de prognostic fac 
posibilă clasificarea pacienţilor cu TEP în categorii de risc. 
Stratificarea riscului din TEP este fundamentală, nu numai 
pentru a selecta o strategie de tratament adecvat, dar, de 
asemenea, pentru a reduce costurile de management. Indexul 
prognostic Geneva şi Pulmonary  Embolism Severity Index 
(PESI) sunt două scoruri de prognostic standardizate, care 
printre alţi parametri clinici au încorporat tensiunea arterială 
sistolică, pentru a prezice riscul de evoluţie negativă legat de 
TEP. Aceste scoruri au fost validate pentru a identifica pacienţii 
cu risc scăzut, stabili clinic pentru care se poate opta pentru 
tratamentul ambulator.(15) 
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 Modificările ECG variază de la normal la complet 
patologic. Tahicardia sinusală poate fi unica modificare prezentă 
(5) sau se pot întâlni: ax QRS deviat la dreapta, bloc de ramură 
dreaptă tranzitor complet sau incomplet, unde T negative în 
derivaţiile V1-V3, aspect de P pulmonar. Negativarea undei T în 
derivaţiile precordiale reprezintă cel mai frecvent şi mai solid 
semn de TEP masiv cu foarte bună sensibilitate (85%) şi 
specificitate (81%), în plus, fiind un criteriu adiţional de 
severitate.(16-18) Aspectul QR în V1 se datorează dilatării 
excesive a cordului drept şi se corelează cu prezenţa disfuncţiei 
de VD şi cu o evoluţie nefavorabilă. În ciuda îmbunătățirii 
vizibile a medodelor de diagnostic și tratament, TEP rămâne 
însă o patologie neînțeleasă pe deplin; datele referitoare la 
evoluție și prognostic, și aici vorbim de mortalitate și recurență, 
variază de la un trial la altul, fără a se ajunge la un consens. 
  

SCOP 
Studiul a vizat analiza principalelor modificări ale 

examinărilor paraclinice și imagistice și evaluarea relației 
acestora cu evoluția imediată, la 30 zile și la 1 an. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
În studiu, au fost incluși 330 pacienți, din Centre 

Hospitaliere Universitaire Liege, care au fost diagnosticați pe 
baza AngioCT cu TEP. Pacienții incluși în studiu au fost 
evaluați prin metode paraclinice - examen ECG și imagistice – 
examen ecocardiografic și AngioCT. S-a calculat scorul de 
predicție PESI, și pe baza acestuia, pacienții au fost încadrați în 
5 clase de risc de mortalitate. Metoda de calcul a scorului PESI 
este relatată mai jos. Prelucrarea statistică a datelor s-a realizat 
utilizând programele Microsoft Excel din pachetul Microsoft 
Office 2010 și SPSSv.22. S-a căutat evaluarea unor parametri 
paraclinici- indici ECG și de obstrucție pulmonară, pe baza 
examenului CT, și încadrarea lor în scoruri de prognostic 
paraclinic. Aceste scoruri le-am denumit ECGScore și CTScore, 
și definirea lor va fi prezentată în cele ce urmează. Calculul 
matematic se face prin sumarea punctajului acordat fiecărui 
parametru inclus în parte. 
 
Tabelul nr. 1. Punctajul parametrilor incluși în ECG Score 

Clasa de risc pe baza ECGScore: Joasă, <2p; 
Intermediară, 2-5p; Înaltă, 6-13p 
  
Tabelul nr. 2. CTScore 
      Bifurcație 22p 
      AP dreaptă 12p 
            A. Lobară superioară dreaptă 5p 

1p 
1p 
1p 
1p 

                            A. Segmentară apicală 
                            A. Segmentară anterioară ascendentă 
                            A. Segmentară anterioară descendentă 
                            A. Segmentară posterioară ascendentă 
                            A. Segmentară posterioară descendentă 

1p 
            A. Lobară mijlocie 2p 

1p                             A. Segmentară laterală 
                            A. Segmentară medială 1p 
            A. Lobară inferioară dreaptă 5p 

1p 
1p 
1p 
1p 

                            A. Segmentară superioară 
                            A. Segmentară bazală medială 
                            A. Segmentară bazală anterioară 
                            A. Segmentară bazală laterală 
                            A. Segmentară bazală posterioară 

1p 
       AP stângă 10p 
             A. Lobară superioară stângă 5p 

1p 
1p 
1p 
1p 

                            A. Segmentară apicală 
                            A. Segmentară posterioară  
                            A. Segmentară anterioară ascendentă 
                            A. Segmentară anterioară descendentă 
                            A. Lingulară 

1p 
            A. Lobară inferioară stângă 5p 

1p 
1p 
1p 
1p 

                            A. Segmentară superioară 
                            A. Segmentară bazală medială 
                            A. Segmentară bazală anterioară 
                            A. Segmentară bazală laterală 
                            A. Segmentară bazală posterioară 

1p 
MAX 88p 
Clasa de risc pe baza CTScore: Joasă, <22p; Intermediară, 22-
43p; Înaltă, 44-88p. 
  
Tabelul nr. 3. Indexul de severitate al embolismului 
pulmo
nar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul nr. 4. Prezentarea riscului de mortalitate la 30 zile 
în funcție de clasa de risc 

Clasa risc Punctaj Risc mortalitate 30 z 
Clasă I < 65 0-1,6 % 
Clasă II 66 la 85 1.7-3,5 % 
Clasă III 86 la 105 3.2-7,1 % 
Clasă IV 106 la 125 4-11,4% 
Clasă V > 125 10-24.4 % 

 
REZULTATE 

Lotul în studiu cuprinde 178 (53,9%) femei și 152 
bărbați (46,1%) cu vârste între 18 și 96 ani, și cu o medie de 
66,64± 16,2 ani. 
1. Evaluarea parametrilor ecocardiografici 

AV> 100/' 
BRD minor 
BRD major 
T negativ V1-V4 
Qr în V1 
S1Q3T3 
ax QRS deviat la dreapta 
nici una de mai sus 

2p 
2p 
3p 
4p 
1p 
2p 
1p 
1p 

max 13p 

Variabilă Punctaj 

Vârsta 1punct/an 
Sex masculin 10 
Cancer 30 
Insuficiență cardiacă congestivă 10 
Boală cronică de plămâni 10 
AV > 110/min 20 
TAS < 100mmHg 30 
Frecvența respiratorie ≥ 30/min 20 
Temperatura < 36° 20 
Disorientare, letargie, stupor sau coma 60 
SaO2 < 90%(pulsoximetrie) 20 
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 Din cei 330 pacienți incluși în studiu, prin examen 
ecocardiografic au fost evaluați 224. La aceștia s-a căutat 
punerea în evidență a principalelor semne de solicitarea cordului 
drept, și anume: prezența a-/hipo- kineziei de VD, mișcarea 
paradoxală a SIV, prezența regurgitării la nivel tricuspidian, 
evaluarea raportului VD/VS> 0,9, prezența trombilor la nivelul 
AD. Tulburări de cinetică la nivelul VD s-au regăsit în 7% 
cazuri (23 dintre pacienți), iar mișcarea paradoxală a SIV a fost 
vizibilă în 11,5% dintre situații. Vizualizarea trombilor la 
nivelul cordului drept a fost făcută în 7 cazuri (2,1%). 
Cuantificarea gradului de regurgitare tricuspidiană la pacienții 
din studiu a ilustrat faptul că majoritatea au prezentat un grad 
minim de regurgitare tricupidiană (38,5%), 20,3% moderată, iar 
30% severă. Un număr de 12 (3,6%) pacienți nu au fost 
diagnosticați ca având insuficiență tricuspidiană. Dintre cei 
decedați în primele 24 ore, un singur pacient (0,3%) prezenta 
akinezie de VD și tot un singur pacient avea mișcare paradoxală 
de SIV; la nici unul dintre subiecți nu s-a vizualizat imagine de 
tromb, iar raportul VD/VS>1 s-a notat la un singur caz. De 
asemenea, un singur pacient prezenta regurgitare tricupidiană 
minoră. Analiza statistică a arătat o minimă corelație între 
prezența akineziei la nivelul AD și mortalitatea în primele 24 
ore, cu un coeficient de corelație Pearson r=0,126 cu valoare 
statistică de 0,049. Nici un pacient dintre cei încadrați la 
mortalitatea la 30 zile nu a prezentat tulburări de cinetică a VS; 
mișcarea paradoxală a SIV a fost notată la 0,6% din cazuri, 
regurgitarea tricuspidiană la 3,3% (minimă 3%, moderată 2,1%, 
severă 0,9%); un procent de 0,6% au avut VD/VS> 0,9 și un 
pacient a prezentat tromboză la nivelul AD. În grupul pacienților 
decedați în decurs de 1 an, parametrii ecocardiografici analizați, 
au fost evidențiați după cum urmează: akinezie VD, mișcare 
paradoxală SIV- 0,9% din cazuri, regurgitare tricuspidiană 6,9 
% din cazuri, VD/VS>0,9 - 0,6% cazuri, și nici un pacient nu a 
prezentat tromb la nivelul cavităților drepte. Nici unul din 
parametrii ecocardiografici urmăriți nu a fost calificat ca fiind 
factor de prognostic pentru mortalitate, nici la 30 zile și nici la 1 
an. 
2. Evaluarea scorului de severitate PESI 
 În urma evaluării scorului de prognostic PESI (care s-
a calculat la 285 dintre subiecți) pacienții au fost incluși în cele 
5 clase de risc, după cum urmează: clasa I (<=65 puncte) - 
12,1%, clasa II (66-85 puncte) - 14,5%, clasa III (86-105 
puncte) - 21,2%, clasa IV (106-125 puncte) - 18,5%, clasa V - 
(>125puncte)- 20%. Analiza statistică a arătat că scorul PESI se 
corelează cu mortalitatea la 30 zile. Testul nonparametric Mann-
Whitney, arată o valoare a testului Z=-3,962 cu o puternică 
semnificație statistică, p<0,001. În mod similar, se 
demonstrează că scorul PESI se corelează și cu mortalitatea la 1 
an, cu o valoare a lui Z= -4,325 și p<0,001. 
3. Evaluarea ECGScore 
 Examenul ECG s-a efectuat la un număr de 263 de 
pacienți. La fiecare dintre pacienți s-a urmărit prezența 
tahicardiei, BRD major sau minor, unda T negativă în derivațiile 
V1-V4, aspectele Qr în V1 și S1Q3T3, și devierea axului QRS 
la dreapta. În funcție de prezența acestor parametri, s-a calculat 
scorul EKG (metoda de calcul este descrisă la scop și metode), 
iar pacienții au fost clasați în clase de risc, după cum urmează: 
în clasa de risc joasă au fost integrați 90 pacienți (34,2%), în cea 
intermediară 135(51,3%) iar în cea înaltă 38 (14,4%).Valoarea 
testului a variat de la 1 la 11 puncte, cu o valoare medie de 2,82 
și deviație standard 2,27. Media scorului în grupa pacienților în 
viață la 1 an, a fost 2,83±2,24, negăsindu-se diferență 
semnificativă cu cea a celor decedați, 2,78±2,39 (p=0,566), 
(figura nr. 1). Testul χ2, a arătat existența unei corelații între 
acest scor ECG și mortalitatea la 24 ore, p=0,05. Același test 
statistic a demonstrat că ECGScore nu este un factor de predicție 
pentru mortalitatea la 30 zile și nici pentru cea la 1 an. 

Figura nr. 1. Relația ECGScore, rata de deces 

 
  
4. Evaluarea CTScore 
 Conform rezultatelor obținute la calculul CTScore 
(metoda de calcul este descrisă la scop și metode), pacienții au 
fost încadrați în 3 clase de risc, după cum urmează: clasa de risc 
joasă-69,7%, intermediară-25,2%, înaltă-5,2%. Media CTScore 
a fost 12,46±11,29; Nu s-au găsit diferențe semnificative 
statistic între valoarea medie a scorului la cei ce au supraviețuit 
la 1 an și cei care au decedat, 11,3±11,3 versus 12,82±11,27 
(valoarea testului nonparametric Wilcoxon 1,42, p=0,127), 
(figura nr. 2). 
 
Figura nr. 2. Testul nonparametric Wilcoxon 

 
Ambii pacienți decedați în primele 24 ore, se aflau în 

clasa de risc înalt; pe baza analizei statistice, putem spune că 
CTScore este un factor de prognostic pentru mortalitatea 
imediată( cu o valoare a testului χ2 de 37,04 și p<0,001). Nici în 
cazul CTScore nu s-a constatat o corelație cu mortalitatea la 30 
zile sau la 1an, cu relevanță statistică( p=0,54, respectiv 0,3).S-a 
demonstrat că între cele două scoruri, CTScore și ECGScore 
există o corelație slabă dar semnificativă din punct de vedere 
statistic (r=0,2 și p=0,01), (figura nr. 3, figura nr. 4). 
 
Figura nr. 3. Clasele de risc ECGScore și CTScore 

 
 

Figura nr. 4. Corelația ECGScore- CTScore 
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Nu același lucru se poate spune și despre relația dintre 
ECGScore și PESI sau CTScore și PESI. 

 
DISCUŢII 

Caracteristicile pacienților incluși în studiul nostru au 
fost asemănătoare cu ale altor studii realizate: PIOPED, 
ICOPER, RIETE Registry, ZATPOL Registry, Columbus sau 
THESEE. Comparativ cu studiile amintite, vârsta medie a 
subiecților avuți în studiu (66,64± 16,2 ani) a fost apropiată de 
cea a pacienților din ZATPOL Registry(67± 15ani).(19) 
Mortalitatea în studiul nostru a fost raportată la 0,6% în primele 
24 ore, 9,6% în prima lună și 12% la un an; datele obținute de 
noi sunt apropiate de cele din literatură, care afirmă în cazul 
mortalității la 30 zile de orice cauză o proporție de aproximativ 
11%.(20) Rezultatele măsurătorilor ecografice nu sunt în 
concordanță cu datele din literatură unde se citează faptul că 
raportul VD/VS>1 și mai ales tulburările de cinetică la nivelul 
peretelui liber al VD sunt parametri cu valoare mai ales 
prognostică; în studiul nostru, nici unul din parametrii ecografici 
evaluați nu s-au corelat cu mortalitatea la 30 zile sau la 1 an, 
doar prezența akineziei de VD a avut o slabă asociere cu 
mortalitatea imediată. Pe baza scorului PESI, pacienții din 
studiul II au fost împărțiți în 5 clase de risc, după cum urmează: 
clasa I (<=65 puncte)- 12,1%, cu o mortalitate la 30 zile de 0%, 
clasa II (66-85 puncte)- 14,5%, cu o rată a mortalității de 0,3%, 
clasa III (86-105 puncte)- 21,2%, clasa IV (106-125 puncte)- 
18,5%, rata mortalității de 2,7% și clasa V- (>125puncte)- 20%, 
cu o rată de deces de 3,9%. clasa I (<=65 puncte)- 12,1%. Rata 
de deces la 1an pentru clasa I de risc este 0%, pentru clasa II 
este 0,6%, clasa III este 2,1%, clasa IV- 2,7% și clasa V- 5,1%. 
Rezultatele obținute sunt comparabile cu cele dintr-un studiu 
korean, a cărui distribuție pe clase de risc a fost pentru clasa I- 
23%, clasa II-32%, clasa III- 25%, clasa IV- 9%, clasa V- 11%, 
cu mortalitatea la 30 zile de 0% și respectiv 10,3%, 9,1%, 0% și 
50%. Scorul PESI se corelează cu mortalitatea la 30 zile, 
corelație puternică din punct de vedere statistic, p=0,009 și cu 
cea la 1 an, p fiind <0,001. Pentru ECGScore, s-a arătat 
existența unei asocieri cu mortalitatea la 24 ore, p=0,05, dar nu 
s-au găsit corelații cu rata de deces la 30 zile sau la 1 an. Pe baza 
testelor statistice se poate spune că, pentru pacienții aflați în 
clasa de risc înaltă pe baza CTScore, mortalitatea în primele 24 
ore este crescută (p< 0,001), fără ca acest scor să poată fi 
considerat factor de prognostic pentru mortalitatea la 30 zile/1 
an. S-a demonstrat că între cele două scoruri, CTScore și 
ECGScore există o corelație slabă dar semnificativă din punct de 
vedere statistic (r=0,2 și p=0,01). Din cele relevate mai sus, 
putem extrage ca idee principală faptul că scorurile pur 
imagistice, nu pot fi factori de prognostic, mai ales pe termen 
lung. Evoluția pacienților cu TEP depinde foarte mult de 
statusul fiecărui pacient în parte la momentul apariției bolii, de 
patologiile asociate și de alegerea tratamentului optim, factori 
extrem de importanți ce nu pot fi neglijați. 
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