
Revista Română de PediatRie – Volumul LXIX, Nr. 1, An 202048

Corresponding author:
Conf. Dr. Amalia Făgărăşan
E-mail: amalia_fagarasan@yahoo.com

Cardiomiopatia dilatativă la copii – 
modalităţi noi de abordare în practica curentă

Amalia Făgărăşan, Maria Oana Săsăran
 Disciplina Pediatrie III, Universitatea de Medicină, Farmacie,  Ştiinţe şi Tehnologie 

“George Emil Palade”, Târgu Mureş, România

REZUMAT
Progresele realizate în domeniile imagisticii şi a geneticii moleculare au permis implemementarea unui sistem nou, 
descriptiv, de clasificare a cardiomiopatiilor, cunoscut sub acronimul MOGE(S), întrucât informaţiile furnizate de tes-
tările moleculare genetice au permis o mai bună cunoaştere a bazei fiziopatogenice, o implementare a unui fenotip-
genotip nosologic descriptiv şi stabilirea unui diagnostic precis clinic şi genetic. Cardiomiopatia dilatativă (CMD) la 
copil rămâne cea mai frecventă formă de cardiomiopatie, cauză de deces în primii 2 ani, iar impactul acesteia în 
perioada neonatală este grefat de numărul redus de studii, care să ajute la cunoaşterea incidenţei reale, şi de rata 
mare a deceselor (10% dintre decesele neonatale de cauză cardiacă). Ecocardiografia ajută în egală măsură la 
stabilirea diagnosticului, la monitorizarea evoluţiei şi a terapiei. Metodele moderne ecocardiografice (Doppler tisular 
sau speckle tracking), precum şi ecocardiografia 3 D oferă date de mai mare acurateţe. Examinările paraclinice, cum 
ar fi dozarea neuropeptidelor (BNP, NT-proBNP), au rol dual diagnostic şi prognostic. Tratamentul medicamentos 
recomandat pentru ameliorarea simptomelor insuficienţei cardiace congestive este compus din inhibitori ai enzimei 
de conversie (se preferă cei cu acţiune de lungă durată – Lisinopril), blocanţi ai receptorilor mineralocorticoizi şi be-
tablocante (Bisoprolol), care acţionează prin scăderea postsarcinii, limitarea procesului de remodelare ventriculară 
şi oferă, în egală măsură, o modalitate facilă de administrare (fiind administrate într-o priză unică). Au apărut moda-
lităţi inovative terapeutice, aşa-numita terapie regenerativă a cardiomiocitelor. Transplantul cardiac rămâne o opţiune 
terapeutică limitată de numărul mic de donatori. 
Concluzii. Abordarea diagnostică şi terapeutică a CMD a cunoscut îmbunătăţiri substanţiale, integrarea în practica 
curentă a noilor metode de diagnostic şi abordările terapeutice regenerative putând schimba perspectiva prognostică 
a bolii.
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REFERATE GENERALE

INTRODUCERE

Importanţa patologiei miocardice drept cauză de 
deces de origine cardiacă la copil este incontestabilă. 
Cardiomiopatiile rămân definite ca anomalii de afec-
tare iniţială structurală şi funcţională a miocardului, 
excluzându-se existenţa afecţiunilor care, în evoluţia 
lor, conduc la disfuncţie severă miocardică în absenţa 
tratamentului adecvat (malformaţii cardiace congeni-
tale grave, hipertensiune arterială etc.) (1).

Un subiect ce suscită multe discuţii se referă la cla-
sificarea cardiomiopatiilor, întrucât, pe baza criterii-
lor morfo-funcţionale specifice, specialiştii au reco-
mandat încadrarea lor în forme primare cu subtipurile 
familiale (genetice) şi nonfamiliale (nongenetice) (2). 
Progresele realizate în domeniul geneticii moleculare 
au permis deschiderea unor noi perspective în ceea ce 

priveşte etiopatogenia, diagnosticul şi terapia cardio-
miopatiilor. Începând cu 2013, se implementează un 
sistem mult mai elaborat de clasificare a acestora, cu-
noscut sub acronimul MOGE(S), un sistem descriptiv 
în cadrul căruia informaţiile furnizate de testările mo-
leculare genetice au permis o mai bună cunoaştere a 
bazei fiziopatogenice, implementarea unui fenotip-
genotip nosologic descriptiv şi stabilirea unui dia-
gnostic precis clinic şi genetic (3,4). Pacientul cu atri-
butele sale specifice clinice şi genetice (fenotip/
genotip) primeşte un diagnostic detaliat, descriptiv, 
iar managementul cardiomiopatiei devine personali-
zat (ţinta medicinei de viitor) (5). Genotipul direcţio-
nează diagnosticul şi decizia terapeutică şi, în egală 
măsură, poate realiza şi un screening corect pentru 
rudele de gradul I (testul genetic predictiv „în casca-
dă“ stabileşte un index de predicţie şi facilitează ela-

Ref: Ro J Pediatr. 2020;69(1) 
DOI: 10.37897/RJP.2020.1.11

Article History:
Received: 2 March 2020

Accepted: 21 March 2020



Revista Română de PediatRie – Volumul LXIX, Nr. 1, An 2020 49

borarea unei strategii de urmărire privind riscul de 
aritmii letale în cazul mutaţiilor „maligne“ sau de 
moarte subită, precum şi predicţia transmiterii bolii 
către urmaşi) (6).

EPIDEMIOLOGIE ŞI FIZIOPATOLOGIE

Cardiomiopatia dilatativă (CMD) la copil rămâne 
de departe cea mai frecventă (peste 50% din totalul 
cardiomiopatiilor) şi una dintre cele mai frecvente ca-
uze de insuficienţă cardiacă congestivă (ICC), răspun-
zătoare de o ridicată rată de deces în primii 2 ani de 
viaţă (7-9). Definiţia unanim acceptată este bazată pe 
datele oferite de ecocardiografie: dilatarea şi alterarea 
funcţiei sistolice a ventriculului stâng (VS), cuantifi-
cată ecocardiografic printr-o fracţie de ejecţie (FE) < 
40% şi o dimensiune telediastolică cu scor Z > 2 (9). 
Un aspect particular în patologia pediatrică îl repre-
zintă epidemiologia cardiomiopatiilor la nou-născut, 
dificil de definit din cauza numărului mic de studii, cu 
o incidenţă estimativă de cca 1:10.000 nou-născuţi
vii, dar resposabilă de aprox. 10% dintre decesele ne-
onatale de cauză cardiacă (9,10). Bolile inflamatorii
miocardice rămân o cauză importantă de CMD, indi-
ferent de categoria de vârstă (11). Relaţia dintre mio-
cardită şi CMD rămâne incertă, însă un număr mare
de studii şi experimente pe animale explică parcurge-
rea evolutivă a trei etape secvenţiale de la episodul
iniţial (infecţie virală) şi până la constituirea cardio-
miopatiei (12):

• Faza iniţială este caracterizată printr-o insultă
miocardică iniţială (infecţie virală în
majoritatea cazurilor), este clinic silenţioasă
şi dificil de diagnosticat; cele mai frecvente
infecţii virale asociate cu CMD sunt infecţiile
cu Coxsackie B şi adenovirusurile (13).

• Faza a doua, când prin declanşarea unor
mecanisme autoimune apare o deteriorare
miocardică progresivă, apărând pentru prima
dată fenomenele de ICC şi boala fiind
diagnosticată (14).

• Faza a treia, când CMD este deja instalată, cu
simptomatologia specifică (14).

 În mod clar, implicaţiile diagnostice şi terapeutice 
ale fiecăreia dintre aceste faze sunt destul de diferite. 
Se crede că patogenia CMD rezultă din asocierea dis-
funcţiei miocitelor mediate direct de virus şi a răspun-
sului imun (leziune mediată tisular). În diagnosticul 
corect, identificarea genomului viral în ţesutul mio-
cardic prin amplificarea reacţiei în lanţ a polimerazei 
(polymerase chain reaction – PCR) este crucială, dar 
dificil de realizat în practică (15,16). 

INSTRUMENTE DE DIAGNOSTIC – 
IMPORTANŢA ECOCARDIOGRAFIEI 

Tabloul clinic sugestiv la vârstele mici este cel al 
ICC: dificultăţi la alimentaţie, transpiraţii profuze, ta-
hipnee, tahicardie, extremităţi reci şi puls slab percep-
tibil (semne ale debitului cardiac scăzut). Următoarele 
semne şi simptome apar la vârstele mai mari: dispne-
ea la efort şi în repaus, extremităţile palid-cianotice, 
hepatomegalia ± durerile în hipocondrul drept, ano-
rexia, edemele periferice şi semne de anasarcă, în sta-
diile avansate (ascită, pericardită, pleurezie) (17).

Ecocardiografia M, 2D, Doppler permite stabilirea 
diagnosticului, precum şi urmărirea eficienţei terapiei 
asupra funcţiei ventriculare. Ecografia cardiacă aduce 
o serie de alte date suplimentare, permiţând evaluarea
indicelui de sfericitate (raport diametrul longitudinal/
diametrul transvers VS), valorile < 1,5 fiind sugestive
pentru remodelare anormală, a volumelor telediastoli-
ce şi telesistolice ale VS, indexate în funcţie de supra-
faţa corporală (valori crescute în CMD), a funcţiei
ventriculului drept (VD), regurgitărilor mitrale şi tri-
cuspidiene, precum şi a raportului dp/dt < 600 (indi-
cator de disfuncţie sistolică severă a VS). Trombii in-
tracavitari sau aspectul de contrast spontan apar din
cauza disfuncţiei ventriculare severe. Astăzi, avem la
dispoziţie tehnologii avansate şi metode moderne de
evaluare: ecocardiografie Doppler tisular sau speckle
tracking, ce permite calcularea parametrilor de funcţie
globală şi segmentară a VS. Ecocardiografia 3D per-
mite efectuarea măsurătorilor de mare precizie ale vo-
lumelor VS şi ale atriului stâng, precum şi cuantifica-
rea funcţiei VD (18,19).

Examinările paraclinice, cum ar fi neuropeptidele 
(peptidul natriuretic cerebral – BNP, peptidul natriu-
retic cerebral N-terminal – NT-proBNP), sunt reco-
mandate ca metode de cuantificare cu valoare dia-
gnostică şi prognostică mare (valorile crescute ae 
acestora) (20,21). 

Vor fi monitorizate: funcţia renală, hepatică, endo-
crină (pentru posibile disfuncţii tiroidiene) (22). Se 
vor efectua investigaţii cu privire la autoimunitate 
(23). Prezenţa proteinuriei, a densităţii urinare crescu-
te şi a hiponatremiei reprezintă semne sugestive de 
decompensare cardiacă (22). 

TRATAMENTUL – DE LA ABORDAREA 
CLASICĂ LA TERAPIA REGENERATIVĂ ŞI DE 

TIP “BRIDGING”

Tratamentul ICC cu inhibitori ai enzimei de con-
versie (preferabil cu acţiune de lungă durată), blocanţi 
ai receptorilor mineralocorticoizi (spironolactona) şi 
medicaţie betablocantă este de preferat, datorită acţiu-
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nii de scădere a postsarcinii şi limitării procesului de 
remodelare ventriculară (24). În ICC cronică decom-
pensată, care nu mai răspunde la terapia cronică orală, 
se recomandă iniţierea terapiei inotropice intravenoa-
se, care include Levosimendanul, inhibitorii de fosfo-
diesterază de tip Milrinonă, Dobutamina, Dopamina, 
precum şi a terapiei diuretice parenterale (Furosemid) 
(25). Metodele terapeutice noi, recomandate conform 
experienţei centrului Giessen, din Germania, includ 
banding-ul de arteră pulmonară pentru regenerare car-
diacă funcţională la copiii mai mici de 6 ani cu CMD 
(rezultate mai bune la cei cu vârsta sub 3 ani). Această 
procedură poate ameliora prognosticul bolii şi se re-
comandă în special la cazurile aflate în aşteptarea 
transplantului cardiac, cu clasă funcţională NYHA/
Ross III sau IV, cu funcţia VS sever afectată (FE < 
30%), în lipsa unui răspuns bun la tratamentul inotro-
pic intravenos în doze maximale şi la terapie medica-
mentoasă optimală cronică, fără alte anomalii structu-
rale cardiace, având o funcţie bună a VD (preferabil 
cuantificată prin RMN) (26). Transplantul cardiac 
râmâne o opţiune terapeutică limitată (număr mic de 
donatori comparativ cu cererea foarte mare) şi este re-
zervată copiilor cu lipsă de răspuns la tratamentul pa-
renteral inotropic în doze maximale şi la terapia medi-
camentoasă optimală cronică (7). Alte modalităţi 
terapeutice ce au permis creşterea ratei de supravieţu-
ire a cazurilor grave (inclusiv la sugar) – ECMO şi 

device-urile de asistare ventriculară (ventricular assis-
ted device, produs de Berlin Heart) – reprezintă etape 
în aşteptarea transplantului cardiac (“bridging thera-
py”) (27,28). Modalităţile terapeutice utilizate la 
adult, cum ar fi terapia de resincronizare cardiacă bi-
ventriculară, implantarea de cardioverter pentru arit-
miile ventriculare cu potenţial malign, pot fi folosite 
şi la copil, însă experienţa rămâne încă limitată cu pri-
vire la aceste tehnici (29). 

EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC

Evoluţia bolii este variabilă, în funcţie de etiologia 
CMD (7). 

Prognosticul este influenţat de factorii cu impact 
nefavorabil asupra progresiei bolii: clasă NYHA/Ross 
III, IV, prezenţa fibroelastozei endomiocardice, insu-
ficienţă mitrală progresivă, dilatarea şi disfuncţia ven-
triculară dreaptă, prezenţa tulburărilor de ritm sau de 
conducere şi FE sub 30% (30).

CONCLUZII

Abordarea diagnostică şi terapeutică a CMD a cu-
noscut îmbunătăţiri substanţiale, integrarea în practi-
ca curentă a noilor metode de diagnostic şi abordările 
terapeutice regenerative putând schimba perspectiva 
prognostică a bolii.
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