
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL SCIENCE 

 
Buletinul AGIR, Supliment 1/2013 198

DIAGNOSTICUL PRIN ANGIOTOMOGRAFIE 
COMPUTERIZATĂ ÎN TROMBOEMBOLISMUL 

PULMONAR 

      Mihai BALINT, Rodica AVRAM, Florina PÂRV, Mariana TUDORAN, 
Tudor CIOCÂRLIE, Iulian AVRAM  

    Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” – Timişoara 

ABSTRACT. Objective. We studied the contribution of thoracic computed tomography angiography (CT-A) in 
pulmonary thromboembolism (PTE) positive diagnosis, also connected to varied PTE associated clinical and 
electrocardiographical changes at hospital admission. Methodology. We retrospectively selected from our 
casuistry for two years a number of 38 patients without history of cardiovascular or respiratory disease and 
followed recorded clinical data, ECG abnormalities in relation to CT-A index. Results. The studied patients 
batch included 20 females and 18 men, mean age of 59,6±13,31 years, from among 55% were under 60 
years-old. Most frequent clinical findings (dyspnea, fatigue, chest pain, tachycardia, tachypnea) well correlated 
to right ventricular dysfunction ECG changes in patients group with CT-A index over 40%, but it was the crucial  
investigation for positive diagnosis. Conclusion. Thoracic CT-A is thr most reliable low-invasive method for non-
massive PTE positive diagnosis, and CT-A index well correlates to massive PTE clinical and ECG changes. 
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REZUMAT. Obiectiv. Am studiat impactul metodei angio-tomografiei computerizate (ACT) în diagnosticul pozitiv al 
tromboembolismului pulmonar (TEP) în legătură şi cu modificările variate clinico-electrocardiografice asociate 
TEP la internarea pacientului în spital. Metodologie. Am selectat din cazuistica proprie retrospectiv pe o perioadă 
de doi ani, un număr de 38 de pacienţi fără istoric de patologie cardiovasculară sau respiratorie şi am cercetat 
datele clinice, anomaliile electrocardiografice în raport cu indexul angiographic CT (I-ACT). Rezultate. Lotul de 
pacienţi a cuprins 20 de femei şi 18 bărbaţi, cu vârstă medie de 59,6±13,31 ani, din care 55% sub 60 de ani. 
Manifestările clinice cele mai frecvente (dispneea, fatigabilitatea, durerea toracică, tahicardia, tahipneea) s-au 
corelat cel mai bine cu modificările ECG sugestive de disfuncţie ventriculară dreaptă în grupul de pacienţi cu I-CT 
peste 40%.În rest I-ACT a prezentat o corelaţie mică faţă de elementele patologice clinico-ECG reduse la grupul 
cu I-ACT sub 40%, dar a constituit investigaţia decisivă pentru diagnosticul pozitiv. Concluzii. Angio-CT toracic este 
metoda minim invazivă cea mai fiabilă pentru diagnosticul pozitiv al TEP non-masiv, iar indexul angiographic CT 
se corelează cel mai bine cu modificările clinico-ECG în TEP masiv.  

Cuvinte cheie: tromboembolism pulmonar,  angio-tomografie computerizată, index angiographic CT.  

1    INTRODUCERE 

Tromboembolismul pulmonar (TEP) reprezintă o 
cauză majoră de morbiditate şi mortalitate în 
populaţia generală, rata de deces pentru TEP de 15% 
depăşind-o pe cea prin infarct miocardic acut[1]. 
Necesitatea stabilirii precoce a diagnosticului pozitiv 
de TEP a impus în ultimii ani angio-tomografia 
computerizată (angio-CT) toracică drept investigaţia 
imagistică de primă intenţie la majoritatea 
pacienţilor suspectaţi de TEP, înlocuind scintigrama 
de perfuzie pulmonară [2]. În lucrarea de faţă am 
urmărit corelaţia diagnostică între datele oferite de 
angio-CT toracic şi elementele tabloului clinic şi 
înregistrările electrocardiografice (ECG) realizate la 
internare în spital. 

2   METODOLOGIE 

Am realizat un studiu retrospectiv din cazuistica 
pe 2 ani a Clinicii de Cardiologie, selectând 38 de 
pacienţi, fără istoric de patologie cardiovasculară sau 
respiratorie, diagnosticaţi cu TEP, la care am cercetat: 

– aspectele clinice: subiective şi obiective decelate 
la internare; 

– parametrii ECG: înregistrări realizate în 12 de-
rivaţii standard la care s-a urmărit orice modificare 
de ritm, ax  electric şi morfologie a undelor, con-
siderate ca asociate cu aspectele clinice; 

– imaginile de angio-CT toracic (fig. 1): pentru 
confirmarea diagnosticului de TEP şi calcularea 
prin softul tomografului a indexului CT derivat de 
obstrucţie vasculară (I-ACT),  exprimat în procente. 
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Fig. 1. TEP bilateral la o pacientă de 46 de ani cu fractură 
diafizară femurală stângă posttraumatică. 

 
În continuare am evaluat corelaţia dintre seve-

ritatea modificărilor clinico-ECG şi cea a indexului 
CT derivat de obstrucţie vasculară, utilizând analize 
statistice consacrate. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Lotul de 38 de pacienţi diagnosticaţi cu TEP a 
avut următoarele caracteristici : 

– vârsta medie 59,6±13,31 ani, din care 55%  sub 
60 ani şi 45% peste 60 de ani; 

– au fost 20(53%) femei şi 18(47%) bărbaţi; 
– manifestările clinice cele mai frecvente au fost: 

dispneea (89,47% din cazuri), fatigabilitatea (55,26%), 
durerile toracice (50%), tahicardia (31,57%), tusea 
hemoptoică (21,05%), cianoza periorală (13,15%), 
hipotensiunea arterială sistemică severă (10,52%), 
tahipneea (5,26%) şi sincopa (5,26%); 

– cel mai des întâlnite modificări ECG la pacienţii 
cu TEP au fost: negativarea sau aplatizarea undei T 
în DIII şi aVF  (57,89%), unda S cu amplitudine 
mare în V5 şi V6 (36,84%), deviaţie axială stângă 
(26,32%), tahicardie sinusală, bloc de ramură dreaptă 
(BRD) minor şi negativarea undei T în V1-V3 
(23,68%); aspectul de S1Q3T3 a apărut în 6 cazuri 
(15,79%) ca şi deviaţia axială dreaptă şi negativarea 
undei T în DI şi aVL; alte modificări consemnate au 
fost BRD major (complet) şi unda S de amplitudine 
mare în DI (13,16%), P pulmonar, aspect electric de 
hipertrofie ventriculară dreaptă (HVD) şi subdenive-
larea segmentului ST în V4-V5 de 1mm a apărută în 
proporţie de 10,53%, iar ECG fără modificări a fost 
întregistrat la 2 pacienţi (5,26%). 

– imagistica angio-CT a permis pe baza I-ACT 
împărţirea lotului studiat în 2 grupuri: grupul A cu  
I-ACT sub 40%, cu două subgrupuri A1 cu I-ACT 
sub 10% (7 cazuri) şi A2 cu I-ACT între 10-40%  

(18 bolnavi) şi grupul B cu I-ACT peste 40% 
(13 pacienţi); 

– subgrupul A1 a reunit pacienţii cei mai puţin 
simptomatici clinic (în special dispnee şi tahicardie), 
cu foarte discrete modificări ECG (chiar absente în 
2 cazuri) şi în care angio-CT toracic a fost realizată 
mai mult în scop de excludere a prezenţei TEP; 
practic efectuarea investigaţiei imagistice la acest 
subgrup a permis încadrarea corectă ca diagnostic 
pozitiv, severitate şi de abordare terapeutică a paci-
enţilor respectivi şi oferă argumentul forte pentru 
identificarea etiologiei uneori greu de depistat a TEP; 

– subgrupul A2, cel mai numeros, a fost destul de 
polimorf ca manifestări clinice, cuprinzând în pro-
porţii variabile practic întreaga gamă de semne şi 
simptome amintite anterior (mai ales dispneea, fati-
gabilitatea, tahipneea, durerea toracică şi tahicardia), 
asociate cu modificări ECG sugestive pentru disfuncţie 
ventriculară dreaptă, dominate de tahicardia sinusală, 
deviaţie axială dreaptă, tulburări de conducere de tip 
BRD minor sau complet, undă S cu amplitudine mare 
în precordialele stângi  şi care s-au corelat satisfăcător 
cu diagnosticul pozitiv de TEP prin angio-CT toracic; 
la acest subgrup investigaţia imagistică a fost realizată 
pentru confirmarea suspiciunii clinico-electrocardio-
grafice de TEP şi mai ales pentru diferenţierea pe 
baza indexului I-ACT faţă de TEP masiv; 

– grupul B în care creşterea marcată a valorii  
I-ACT se corelează bine cu tabloul clinic sever 
(dispnee cu tahipnee, tahicardie, cianoză periorală, 
fatigabilitate marcată, durere toracică, hipotensiune 
arterială) şi modificările ECG considerate aproape 
patognomonice (aspect S1Q3T3, BRD complet, 
deviaţie axială dreaptă, unde S cu amplitudine mare 
în V5-V6); este grupul de pacienţi în care angio-CT 
toracic a confirmat suspiciunea clinică majoră de TEP 
şi a oferit argumentele pentru abordarea terapeutică 
prin tromboliză. 

Nu au fost cazuri de contraindicaţie pentru efectu-
area angio-CT toracic (alergie la substanţa de contrast 
necontrolabilă prin doze mari de corticoizi, insuficienţă 
renală semnificativă, sarcină), dar în literatură se 
descriu asemnea situaţii ce reduc aplicarea metodei la 
absolut toate cazurile suspecte de TEP [3]. Din aceste 
motive datele obţinute în acest studiu sunt limitate. 
Remarcăm importanţa decisivă în diagnosticul pozitiv 
al TEP non-masiv (grupul A) în care afectarea 
ramurilor arterelor pulmonare a fost evidenţiată până la 
nivel subsegmentar [4], dar rămâne controversată 
semnificaţia de severitate a TEP izolat segmentar în 
perspectiva abordării terapeutice [5].  

4. CONCLUZII 

● Angio-CT toracic permite cu acurateţe 
diagnosticul pozitiv de TEP, mai ales în formele non-
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masive, în condiţiile în care manifestările clinice şi 
modificările ECG sunt necaracteristice; 

● Indexul CT-derivat de obstrucţie vasculară se 
corelează cel mai bine cu prezenţa elementelor 
clinico-ECG în cazul TEP masiv . 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Stein PD, Beemath A, Olson RE: Trends in the incidence of 
pulmonary embolism and deep vein thrombosis in 
hospitalized patients, Am J Cardiol 95:1525, 2005. 

[2] Powell T, Muller NL, Imaging of acute pulmonary 
thromboembolism: should spiral computed tomography 
replace the ventilation-perfusion scan ?, Clin Chest Med, 
24:29-38, 2003 . 

[3] Goldhaber SZ: Multislice computed tomography for 
pulmonary embolism – a technologicl marvel,N Engl J Med, 
352:1812, 2005. 

[4] Schoepf UJ, Goldhaber SZ, Costello P: Spiral computed 
tomography for acute pulmonary embolism, Circulation, 
109:2160, 2004. 

[5] Moores LK, Jackson WL Jr, Shorr AF, Jackson JL: Meta-
analysis: Outcomes in patients with suspected pulmonary 
embolism  managed with computed tomographic pulmonary 
angiography, Ann Intern Med, 141:866, 2004. 

 


