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Sindromul coronarian acut deghizat – implicațiile hipertiroidismului

INTRODUCERE

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 38 de ani,

cunoscut cu diabet zaharat tip I și hipertiroidism, cu dureri

toracice cu iradiere în epigastru, amețeli, vărsături multiple și

alterarea stării generale.

Pacientul a fost evaluat, investigat şi diagnosticat prin

metode clinice, paraclinice (EKG, analize de laborator, markeri

cardiac) şi imagistice(ecocardiografie transtoracică, ecodoppler

carotidian, coronarografie, CT toraco+abdomino+pelvin).

MATERIAL ȘI METODĂ

Text
EKG internare : RS, AV = 120bpm, ax QRS intermediar,

unde T ample, hiperacute.

Markeri cardiaci la internare: fără modificări semnificative

Ecocardiografia Doppler : VS = 40/32mm, VD = 21mm, SIV = 13mm, PPVS = 11mm, Ao la inel = 17mm,

Ao la sinusuri = 28mm, AS = 32mm, FEVS globală = 53%, cord hiperkinetic apical, insuficiență tricuspidiană

gradul II, cu Vmax =2,8m/s, PGmax = 32mmHg, TAPSE = 21mm, insuficiență mitrală gradul II, valvă mitrală

cu flux diastolic transmitral E-Vmax = 1m/s, A-Vmax = 0,75m/s, E/A =1,2, TDI: 

perete septal –S’-Vmax = 9cm/s, E/E’ =11, pericard liber, VCI= 15mm, cu colaps inspirator prezent.

Ecodoppler carotidian : Artera carotidă comună stângă la nivelul bulbului cu îngroșare 

intimală de 1,1mm, fără plăci constituite; la nivelul bulbuluiarterei carotide comune drepte

se evidențiază o placă semilunară de 2,3mm grosime, cu ecogenitate de părți moi, 

fără impact hemodinamic.

Analize de laborator: hiperleucocitoză cu neutrofilie, ușoară hiperK, sindrom de retenție
azotată, dislipidemie. Analize glandă tiroidă: TSH supresat, FT4 crescut.

EKG în dinamică: RS, AV = 110bpm, ax QRS intermediar, T negativ infero-lateral.

Markeri cardiaci în dinamică: Troponina I high-sensitive = 77,6,ng/l.

Ecocardiografie in evoluție: VS dimensiuni normale, VD<VS, FEVS = 50%,

fără modificări valvulare semnificative, VS cu cinetică păstrată, pericard liber.

Coronarografia evidențiază artere coronare epicardice fără leziuni

semnificative angiografic.

CT toraco-abdomino-pelvin nativ: fără modificări patologice.
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Sindromul coronarian acut este una dintre patologiile

încadrate in bolile cardiovasculare, fiind asociat cu o rată de

mortalitate crescută, mai ales în rândul pacienților care prezintă

factori de risc favorizanți: fumatul, obezitatea, sindromul

metabolic, dislipidemiile, hipertensiunea arterială, patologii

endocrine precum diabetul zaharat și hipertiroidismul.

Valori crescute ale hormonilor tiroidieni sunt legate de boli

cardiace, cum ar fi angina pectorală, infarctul miocardic acut,

aritmia cardiacă sau chiar moartea subită. Este importantă în

primul rând evaluarea pacientului şi exlucderea sindromului

coronarian acut, având în vedere faptul că prognosticul pacientului

se întunecă pe măsură ce infarctul miocardic acut se constituie.

Hipertiroidismul clinic se defineşte prin valori mari ale

hormonilor tiroidieni şi valori supresate ale TSH-ului. Pacienţii cu

hipertiroidism prezintă valori crescute ale factorului de coagulare

X, astfel se explică starea de procoagulabilitate şi riscul mare de

evenimente ischemice.

Cazul de față a pus probleme de diagnostic diferențial

între un sindrom coronarian acut cu modificări clinice,

electrocardiografice și valori crescute ale markerilor de citoliză

cardiacă și sindromul de tireotoxicoză dat de hipertiroidismul

controlat ineficient medicamentos.

Hormonii tiroidieni afectează sistemul cardiovascular

prin creșterea volumului circulant și a ritmului cardiac. Totuși, în

opinia noastră, diabetul zaharat de tip 1, asociat cu o stare

protromboitcă de tirotoxicoză, ar fi putut să fie suficientă pentru

a înclina echilibrul spre dezvoltatrea trombozei coronariene

acute, chiar și la un bărbat tânăr.

Pe parcursul internării, pacientul prezintă un nou episod

de angină pectorală tipică, iar in urma modificărilor de pe EKG

si markerilor cardiaci reacţionaţi, se decide efectuarea unei

coronarografii de urgență, care pune în evidență arterecoronare

epicardice permeabile.

Analizele funcției tiroide au evidențiat modificări, cu

valori ridicate ale FT4 și TSH mult supresat, cu diagnosticarea

de tireotoxicoză cu cardiotireoză. Se ajustează tratamentul

antitiroidian de sinteză, iar evoluția pacientului sub tratament

cu anticoagulante, antiagregante, statine, betablocante a fost

favorabilă.

În literatură au fost documentate inclusiv cazuri de

hipertiroidism subclinic cu ischemie miocardică, vasospasm

coronarian şi alte evenimente de natură ischemică cu alte

localizări.
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