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ABORDAREA INTERVENȚIONALĂ MAXIMALĂ LA PACIENTUL CU 
INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ CU FRACȚIE DE EJECȚIE SCĂZUTĂ ȘI BLOC 
DE RAM STÂNG – PREZENTARE DE CAZ

1 1,2 1 1,2 1Elena Cosmina Ciobanu , Cristian Haba , Eduard Popescu , Ionuț Tudorancea , Paula Popa , 
1 1,2 1,2Dan Tesloianu , Antoniu Octavian Petriș , Ovidiu Mitu

1
   Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

2   Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

INTRODUCERE:
 Insuficiența cardiacă (IC) este o boală lent progresivă care necesită o abordare complexă și sistematică cu 
scopul de a evita spitalizările repetate și de a încetini progresia afecțiunii. Terapia modernă a IC s-a dezvoltat 
semnificativ în ultimii ani, atât pe partea farmacologică cât și pe cea intervențională.  
METODOLOGIE:
 Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 65 ani, hipertensivă, cunoscută cu cardiomiopatie dilatativă 
(CMD), bloc de ram stâng (BRS) și IC cronică clasa III NYHA, cu multiple decompensări cardiace în 
antecedente în ciuda respectării regimului igieno-dietetic și terapeutic maxim tolerat, care s-a prezentat în 
urgență pentru fenomene de IC decompensată. Electrocardiograma a relevat tahicardie sinusală și complexe 
QRS de tip BRS cu durată de 160 msec. Ecocardiografia a confirmat aspectul de CMD cu fracție de ejecție de 
20% prin hipokinezie difuză și sept interventricular diskinetic. S-a ajustat tratamentul de IC conform 
recomandărilor și s-a optat pentru inițierea Entresto® cu titrarea progresivă până la doza maximală de 
97/103mg x2/zi. În evoluție, simptomatologia și contractilitatea miocardică la ecocardiografie s-au ameliorat. 
Ulterior s-a efectuat terapia de resincronizare cu funcție de defibrilare (CRT-D), cu evoluție clinică favorabilă, 
urmând să fie evaluat statusul de responder în dinamică.
CONCLUZII:
 Terapia modernă a pacientului cu IC, CMD și BRS devine din ce în ce mai complexă, abordarea putând fi atât 
medicamentoasă cât și interventională, prin dispozitive moderne care devin din ce în ce mai disponibile. 

VOLUM REZUMATE



MAXIMAL INTERVENTIONAL APPROACH IN THE PATIENT WITH 
REDUCED EJECTION FRACTION HEART FAILURE AND LEFT BUNDLE 
BRANCH BLOCK – CASE REPORT

1 1,2 1 1,2 1Elena Cosmina Ciobanu , Cristian Haba , Eduard Popescu , Ionuț Tudorancea , Paula Popa , 
1 1,2 1,2Dan Tesloianu , Antoniu Octavian Petriș , Ovidiu Mitu

1
   Clinic of Cardiology, Emergency Clinical Hospital „Sf. Spiridon” Iasi, Romania 

2   "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

INTRODUCTION:
    Heart failure (HF) represents a slow progressive illness that requires a complex and systematic approach in 
order to avoid repeated hospitalizations and slow down the progression of the disease. Modern HF therapy has 
significantly developed in recent years, both on pharmacological and interventional sides.
METHODOLOGY:
   We present the case of a 65-year-old female patient known with hypertension, dilatative cardiomyopathy 
(DCM), left bundle branch block (LBBB), and chronic HF class III NYHA, with history of multiple cardiac 
decompensations despite adherence to diet and optimal maximum tolerated therapy, who was addressed for 
congestive HF phenomena. The electrocardiogram revealed sinus tachycardia and LBBB-type QRS 
complexes with 160-msec duration. The echocardiography confirmed the DCM with a 20% ejection fraction 
by diffuse hypokinesis and dyskinetic interventricular septum. The HF treatment was adjusted according to 
the latest recommendations, and treatment with Entresto® was initiated with progressive titration up to the 
maximum dose of 97/103 mg b.i.d. In evolution, the symptoms and the echocardiographic myocardial 
contractility have improved. Subsequently, the resynchronization therapy with defibrillation function (CRT-
D) was performed, with favorable clinical evolution. The patient's responder status will be evaluated in the 
near future.
CONCLUSIONS: 
     The modern therapy of a patient with HF, DCM and LBBB is becoming more complex and the approach 
can be both pharmacological and interventional, through modern devices that are becoming more available.

VOLUM REZUMATE



INTRODUCERE:
     Loop-Recorder-ul implantabil este un dispozitiv inserat superficial sub pielea toracelui anterior care 
monitorizează ritmul cardiac permanent timp de doi pana la trei ani, cu posibilitatea de a înregistra 
evenimentele cardiace fie manual (de către pacient), fie automatic. Se folosește în mod uzual pentru a 
evalua cauzele sincopei de etiologie necunoscută și pentru a corela electrocardiograma cu simptomele 
atunci când dispozitivele de monitorizare cu durata mai scurtă nu sunt concludente. Monitorizarea 
prelungită a ritmului cardiac permite detectarea precoce a episoadelor de aritmie paroxistică, ceea ce 
permite intervenirea rapidă pentru a preveni evenimentele fatale. 
tmie (bradicardie sau tahicardie) simptomatică la un pacient fără modificări clinice sau paraclinice. 
PREZENTARE DE CAZ:
    Raportăm cazul unei paciente în vârstă de 43 de ani, hipertensivă, fumătoare, cunoscută cu 
comorbidități neurologice importante (accident vascular cerebral ischemic repetitiv în segmentul 
carotidian stang, cu hemipareză dreaptă sechelară). Antecedentele personale patologice relevă episoade 
sincopale recurente de etiologie neprecizată pentru care s-a implantat în decembrie 2017 (in Anglia)  un 
Loop-Recorder, care nu a fost interogat de atunci. Pacienta se prezinta în clinica noastră pentru un nou 
episod sincopal. Investigațiile clinice si paraclinice nu au evidențiat valori patologice. Cu toate acestea, la 
interogarea dispozitivului Loop-Recorder implantabil s-au detectat 3 pauze ventriculare, cea mai lungă de 
o perioadă de 8 secunde, bloc atrio-ventricular grad înalt intermitent, fără episoade de tahiaritmie. Având 
în vedere corelația dintre pauza ventriculară si simptomatologia sincopală, se decide implantarea unui 
cardiostimulator electric permanent bicameral, cu rezultate post-procedurale favorabile. 
CONCLUZII:
   Gold-standardul in diagnosticul sincopei de etiologie neprecizata este corelația dintre simptom și 

electrocardiograma. Implantarea unui loop-recorder ar putea fi singura soluție pentru a evalua episoadele 
paroxistice de ari

LOOP-RECORDER –O METODA UTILA IN DIAGNOSTICUL SINCOPEI DE 
CAUZA NEPRECIZATA

I.A. Cirneala, P.I. Popa, S. Eghet, A. Ursariu, A.S. Popescu, Antoniu Octavian Petriș, 
Dan. N. Tesloianu

1
   Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

2   Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
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LOOP-RECORDER: HELPFUL METHOD IN THE DIAGNOSIS OF SYNCOPE 
WITH UNKNOWN ETIOLOGY 

I.A. Cirneala, P.I. Popa, S. Eghet, A. Ursariu, A.S. Popescu, Antoniu Octavian Petriș, 
Dan. N. Tesloianu

1
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2   Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

INTRODUCTION 
Implantable Loop-Recorder is a small device inserted underneath the chest skin that monitors the heart 
rhythm continuously for two to three years period, with the possibility to record the cardiac events both 
manually (by the patient) or automatically. It is commonly used in order to assess the causes of syncope of 
unknown etiology and to correlate the electrocardiogram with the symptom when shorter-duration 
monitoring devices are unrevealing. The prolonged rhythm monitoring allows the early detection of 
paroxystic arrythmias allowing rapid intervention in order to prevent fatal events. 
CASE REPORT:
We report the case of a 43-year-old patient, hypertensive, chronic cigarette smoker, dyslipidemic, known 
with important neurological comorbidities (repetitive ischemic stroke in the left carotid segment, with 
right sided hemiparesis). Personal history reveals recurrent syncope without apparent cause, with normal 
EKGs at every clinical exam, for which a Loop Recorder was implanted (in England) in December 2017 
that was not interrogated ever since. The patient is admitted in our clinic for a new syncopal episode. 
Clinical and paraclinical investigations did not reveal pathological values. However, at the interrogation of 
the implantable Loop-Recorder device, there are detected three episodes of ventricular pause with a 
maximum of 8 seconds, intermittent high-grade atrioventricular block, without episodes of 
tachyarrhythmia. Considering the correlation between the 8-seconds ventricular pause and the syncopal 
symptomatology, it is decided to implant a bicameral pacemaker, with favorable post-procedural results. 
CONCLUSIONS: 
The gold standard in the diagnosis of syncope of unknown etiology is the correlation between the 
symptom and the electrocardiogram. The implantation of a loop-recorder might be the only solution in 
order to assess the symptomatic paroxysmal arrhythmic (bradyarrhythmia or tachyarrhythmia) episodes in 
a patient with no clinical or paraclinical changes.   
Loop-Recorder: metoda utila pentru diagnosticul sincopei de etiologie necunoscuta
Autori: I.A. Cirneala, P.I. Popa, S. Eghet, A. Ursariu, E. Popescu, A.O. Petris, D. N. Tesloianu 

INTRODUCERE:
 Loop-Recorder-ul implantabil este un dispozitiv inserat superficial sub pielea toracelui anterior 
care monitorizează ritmul cardiac permanent timp de doi pana la trei ani, cu posibilitatea de a înregistra 
evenimentele cardiace fie manual (de către pacient), fie automatic. Se folosește în mod uzual pentru a 
evalua cauzele sincopei de etiologie necunoscută și pentru a corela electrocardiograma cu simptomele 
atunci când dispozitivele de monitorizare cu durata mai scurtă nu sunt concludente. Monitorizarea 
prelungită a ritmului cardiac permite detectarea precoce a episoadelor de aritmie paroxistică, ceea ce 
permite intervenirea rapidă pentru a preveni evenimentele fatale. 
tmie (bradicardie sau tahicardie) simptomatică la un pacient fără modificări clinice sau paraclinice. 
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ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL FĂRĂ ETIOLOGIE ?

1 1A. Crișan , D. Tesloianu

1
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INTRODUCERE: 

Accidentele vasculare cerebrale reprezintă una dintre primele trei cauze de mortalitate la nivel populațional 

(pe langa bolile cardiovasculare și neoplaziile), dar și cea mai frecventă cauză de invaliditate în populația 

adultă, referindu-ne nu numai la handicapul fizic ci și la cel mental (20-25% din supraviețuitorii unui AVC 

dezvolta în 5 ani o formă de demență).

STUDIU DE CAZ:

 Pacient în varstă de 47 de ani, fără antecedente personale patologice se prezintă în UPU Neurologie pentru 

deficit de forța la nivelul hemicorpului drept, asimetrie facială și tulburari de ințelegere și exprimare a 

limbajului, debut de aproximativ o ora anterior prezentării. Este diagnosticat cu accident vascular cerebral 

ischemic trombo-embolic carotidian stang (etiologie neprecizată), tratat prin tromboliză apoi trombectomie 

prin trombaspirație. Este internat în clinica de Cardiologie pentru investigarea etiologiei. Clinic si paraclinic 

(biochimie, ecg, holter ecg, abpm, doppler vascular carotidian, ecocardiografie transesofagiana) nu au 

evidențiat aspecte patologice. În lipsa unei etiologii se decide, conform indicațiilor ultimului ghid de fibrilație 

atrială, implantarea unui loop recorder cu monitorizarea pacientului la 3-6 luni post interventie. La 3 luni după 

implantare nu s-au obiectivat tulburări de ritm, însă evaluarea facută la 6 luni evidențiază un episod de 

fibrilație atriala proxistică.

DISCUȚII:

 Cazul este particular prin modul de instalarea a unui accident vascular cerebral ischemic la un pacient tânăr, 

fără antecedente personale sau familiare patologice. In literatură este recunoscută fibrilația atrială paroxistică 

drept etiologie a accidentului vascular cerebral trombo-embolic în proporție de 25%.

CUVINTE CHEIE: ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC; LOOP RECORDER; 

FIBRILAȚIE ATRIALĂ PAROXISTICĂ.
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ISCHEMIC STROKE WITHOUT ETIOLOGY?

1 1A. Crișan , D. Tesloianu

1
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INTRODUCTION: 

Stroke is one of the first three causes of mortality in the population level (besides cardiovascular disease and 

neoplasia), but also the most common cause of disability in the adult population, referring not only to the 

physical but also to the mental disability (20-25% of survivors of a stroke develop in 5 years a form of 

dementia).

CASE STUDY: 

A 47-year-old patient with no personal pathological history presents in the Neurology ER unit for force 

deficiency of the right limbs, facial asymmetry and disorders of language comprehension and expression, 

beginning about an hour before presentation. He is diagnosed with left carotid thrombo-embolic ischemic 

stroke (unspecified etiology), treated by thrombolysis and then thrombectomy by thrombosis. He is admitted 

to the cardiology clinic to investigate the etiology. Clinical and paraclinical status upon admission 

(biochemistry, ecg, holter ecg, abpm, carotid vascular doppler, transesophageal echocardiography) did not 

reveal pathological aspects. In the absence of an etiology, we decided, according to the latest guidelines for 

atrial fibrillation, to implant a loop recorder with patient monitoring at 3-6 months post-intervention. At 3 

months after implantation, no rhythm disturbances were objectified, but the evaluation done at 6 months 

shows an episode of paroxysmal atrial fibrillation.

DISCUSSIONS: 

The case is particular in the way of installing an ischemic stroke in a young patient, without any personal or 

family pathological history. 25% of paroxysmal atrial fibrillation is recognized as etiology of thromboembolic 

stroke.

KEY WORDS: ISCHEMIC STROKE; LOOP RECORDER; PAROXYSMAL ATRIAL FIBRILLATION.
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ARITMII CARDIACE IN APNEEA OBSTRUCTIVĂ DE SOMN

1 1 1,2Angela-Maria Moloce , Cosmin Popescu , Viviana Onofrei

1
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2  Universitatea de Medicină și Farmacie  ”Gr.T.Popa” Iași, Facultatea de Medicină

REZUMAT
Apneea obstructivă de somn (AOS) este cea mai comună patologie respiratorie legată de somn, cu o 
prevalență în creștere, mai frecventă la sexul masculin. AOS și bolile cardiovasculare (BCV) coexistă din 
cauza unor mecanisme bidirecționale și factori de risc comuni (vârsta înaintată, sedentarismul și obezitatea). 
AOS este factor de risc independent al BCV și netratată se corelează cu risc crescut de evenimente 
cardiovasculare. Hipoxia intermitentă din AOS determină stres oxidativ, creșterea activării simpatice, 
disfuncție endotelială, hipertensiune arterială, niveluri crescute de markeri inflamatori circulanți și 
hipercoagulabilitate. Balanța intratoracică negativă generată de eforturile de respirație obstrucționate și 
stresul  mecanic considerabil asupra cordului creează un mediu cu potențial aterogen, de boală coronariană  și 
accident vascular cerebral. Aritmiile cardiace sunt relativ comune la pacientii cu AOS, peste 50% dintre 
pacienti au cel puțin un episod aritmic nocturn. AOS este asociată predominant cu fibrilația atrială, 
bradiaritmiie și aritmia extrasistolică atrială și ventriculară. Ventilația cu presiune pozitivă  are potențialul de a 
reduce riscul aritmic și conferă un beneficiu net pe mortalitate.
Cuvinte cheie: apnee obstructiva de somn, aritmii cardiace
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CARDIAC ARRHYTHMIAS IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
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1
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SUMMARY
Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common sleep related respiratory disease, with an increasing 
prevalence, most frequent in males. OSA and cardiovascular disease (CVD) coexist because of two-way 
mechanisms, and common risk factors such as aging, sedentary lifestyle and obesity. OSA is independently 
associated with CVD and if untreated it correlates with an increased risk of cardiovascular events. Intermittent 
hypoxia observed in OSA results in oxidative stress, increased sympathetic activation, endothelial 
dysfunction, high blood pressure, increased circulating inflammatory markers and hypercoagulability. The 
negative intrathoracic balance generated by obstructed breathing efforts and considerable mechanical stress 
on the heart increase the atherogenic potential and also the risk of coronary heart disease and stroke. Cardiac 
arrhythmias are relatively common in patients with OSA, more than 50% of patients have at least one 
nocturnal arrhythmic event. OSA is predominantly associated with atrial fibrillation, bradyarrhythmia, and 
premature atrial and ventricular contractions. Positive pressure ventilation has the potential to reduce 
arrhythmias and confer a net benefit on mortality.
Keywords: obstructive sleep apnea, cardiac arrhythmias.
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CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH CHRONIC LUNG DISEASE
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Key-words: VENTRICULAR TACHYCARDIA, VENTRICULAR EXTRASYSTOLES, ATRIAL 
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INTRODUCTION
The incidence of cardiac arrhythmias in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 
especially in case of infectious exacerbations, is higher than in healthy persons. Conduction disorders, as well 
as ventricular and supraventricular arrhythmias are often encountered in those with low blood oxygen 
saturation, preexisting coronary artery disease or those with underlying medication that could depress cardiac 
function. The pathogenesis of arrhythmias is complex, but most commonly they occur as a consequence of 
hypoxemia, hypercapnia or acid-base disorders, as they increase electrical heterogeneity in the ventricular 
wall. They may also appear as a manifestation of autonomic neuropathy, which characterizes chronic 
obstructive pulmonary disease.
CASE PRESENTATION
We present the case of a 65-year –old patient, recently diagnosed with COPD stage III GOLD and persistent 
atrial fibrillation, non-compliant to medication, admitted in a particularly serious condition with symptoms of 
cardiac decompensation and infectious pulmonary exacerbation. Further investigations objectified the 
bronchopulmonary superinfection in case of a patient with ischemic heart disease, who associates chronic 
liver dysfunction with secondary coagulation disorders. Electrocardiographic evaluation reveals atrial 
fibrillation with a heart rate of approximately 160bpm, alternating with episodes of nonsustained ventricular 
tachycardia and frequent polymorphic ventricular extrasystoles, expression of ischemia in the territory of 
coronary arteries. About 10 days after admission, the cardiac function was improved, with the restoration of 
the sinus rhythm and the control of the acute bronchitis infectious process.
DISCUSSIONS
The clinical impact and prognosis of electrocardiographic disorders in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease is important in the therapeutic management of these patients.
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ȘI TEORIA MERITĂ CONFIRMATĂ UNEORI... ÎN SPECIAL LA PACIENȚII CU 
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INTRODUCERE
    Raportăm cazul unei paciente de 52 de ani diagnosticată cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică, care s-
a internat pentru semne si simptome de insuficiența cardiacă decompensată.
STUDIU DE CAZ 
    În ciuda administrării terapiei medicamentoase maximale specifice insuficienței cardiace, pacienta prezintă 
dispnee de efort și edeme gambiere severe bilateral. Electrocardiograma evidențiază ritm sinusal 75/minut, 
AQRS 5 grade, bloc de ramură stângă, QRS=170 ms. Ecocardiografia confirmă diagnosticul de 
cardiomiopatie dilatativă: diametrul telediastolic al ventriculului stâng (DTSVS) = 62 mm, diametrul 
telediastolic al ventriculului drept (DTDVD) - 36 mm, volumul atriului stâng - 35 ml, volumul atriului drept - 
31 ml, funcția sistolică ventriculară stângă severă deprimată, estimată la 17%. După tratamentul insuficienței 
cardiace acute și în conformitate cu recomandările actuale, s-a decis implantarea unui dispozitiv de 
resincronizare cardiacă (CRT). Pe parcursul spitalizării, evoluția a fost favorabilă, cu îmbunătățirea stării 
clinice. La o lună după terapia de resincronizare cardiacă, atât parametrii clinici (pacienta se încadrează la 
acest moment în clasa II NYHA) cât și parametrii paraclinici (electrocardiografici, cu reducerea QRS, dar si 
ecocardiografici, cu îmbunătățirea semnificativă a fracției de ejecție (39%) și micșorarea cavităților, DTDVS 
= 58mm, DTDVD = 34 mm) s-au fost îmbunătățite semnificativ.
CONCLUZII
   Luând în considerare toți parametrii clinici și paraclinici și în conformitate cu ghidurile actuale, pacienta a 
îndeplinit toate criteriile care definesc cel mai bun candidat potențial pentru terapia de resincronizare cardiacă. 
Îmbunătățirea semnificativă a stării clinice, cât si evoluția favorabilă a examenelor paraclinice la o lună după 
CRT, demonstrează că o selecție adecvată a pacienților duce la cel mai bun răspuns terapeutic.

 CUVINTE CHEIE: terapie de resincronizare cardiacă, insuficiență cardiacă 
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INTRODUCTION
   We report the case of a 52-year-old patient previously diagnosed with non-ischemic dilative 
cardiomyopathy who was admitted in our clinic for congestive heart failure.
CASE REPORT   
    Despite maximal optimal medical therapy of heart failure, the physical examination revealed a patient with 

orest dyspnea and important limb edema. ECG highlights: Sinus rhythm, 75bpm, QRS axis at 5 , left bundle 
branch block with the QRS duration of 170 ms. Echocardiography revealed dilative cardiomyopathy: left 
ventricle end-diastolic diameter LVED - 62 mm, right ventricle end-diastolic diameter RVED - 36 mm, left 
atrium volume 35 mL, right atrium volume - 31 mL, with severely reduced systolic left ventricular function 
estimated at 17%. After management of the acute heart failure and according to the current guidelines we 
decided to implant a cardiac resynchronization device. During hospitalization the evolution was favorable 
with the improvement of the clinical status. One month after cardiac resynchronization therapy and 
medication adjustment, both clinical (current status of NYHA class II) and paraclinical parameters (QRS 
duration and onset of cardiac remodeling process proven by echocardiography LVED 58mm, RVED 34 mm, 
LVEF- 39%) were significantly improved.
CONCLUSIONS
    Considering all the clinical and paraclinical parameters and according to current guidelines, the patient met 
all the criteria which define the best potential candidate for cardiac resynchronization therapy. Significantly 
improved hemodynamic status of the patient one month after CRT, demonstrates that a proper selection of 
patients will lead to the best therapeutic response. 

 Keywords: cardiac resynchronization therapy, heart failure.
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REGLAREA ADECVATA A VECTORILOR DE DEPOLARIZARE VS POATE 
SURMONTA  CEL  PUTIN  PARTIAL TEHNICA DE IMPLANT DEFICITARA  IN 
CRT
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INTRODUCERE
Pacientul G.G. in varsta de 67 de ani cunoscut cu cardiomiopatie dilatativa, bloc de ram stang, insuficienta 
cardiaca cronica clasa III  NYHA si terapie de resinconizare  cardiaca in 2011, se prezinta pentru fenomene de 
decompensare cardiaca importante, accentuate de aproximativ 6 luni.
STUDIU DE CAZ
Clinic pacientul prezinta dispnee si fatigabilitate la eforturi mici, insotite de vertij si edeme importante la 
nivelul membrelor inferioare. Electrocardiograma (ECG) efectuata la internare evidentiaza ritm sinusal, 
80/min, bloc de ram stang (QRS = 170ms), fara spike-uri de stimulare pe ECG-ul de suprafata. 
Ecocardiografic pacientul prezinta aspect de cardiomiopatie dilatativa cu ventricul stang (VS) dilatat 
(diametru telediastolic VS = 77 mm) cu functie sistolica sever diminuata (17%) prin hipokinezie difuza, 
dilatare biatriala,  insuficienta mitrala moderata, insuficienta tricuspidiana moderata.
Radiografia toracica efectuata arata o poziționarea anterioara - relativ inadecvata - a sondei de sinus coronar 
(VS).
La interogarea dispozitivului se deceleaza epuizarea bateriei, dar si un prag de stimulare crescut pe sonda de 
defibrilare (VD), care era un model DF1 cu 3 pini conectori. Datorita acestor elemente se decide implantarea 
unei noi sonde de defibrilare (DF4) si inlocuirea dispozitivului de resincronizare cardiaca. După 
reconfigurarea vectorilor de depolarizare  a VS s-a obtinut reducerea cu 40 ms a complexului QRS, de la 170 
ms la 130 ms. Evolutia postimplant a fost una favorabila cu reducerea fenomenelor de insuficienta cardiaca, 
controlul la o luna evidentiind reducerea clasei de insuficienta cardiaca la clasa II NYHA, capacitate de efort 
mult îmbunatatita fara semne de congestie. De asemenea se remarca o imbunatatire a fractiei de ejectie a 
ventriculului stang observata ecocardiografic (de la 17% la 25% ).
DISCUȚII
Problemele intampinate la acest pacient precum: pragul de stimulare mult crescut al sondei pozitionate in 
ventriculul drept ce a necesitat inlocuirea, dar si faptul ca sonda de ventricul stang este bipolara si pozitionata 
anterior nu au influentat negativ evolutia pacientului  care a fost una favorabila. Controlul (la o luna) a 
evidentiat insuficienta cardiaca clasa II NYHA, cu capacitate de efort mult îmbunătățită și fără edeme;  
ecocardiografic s-a observat o ameliorare a fractiei de ejectie a ventricului stang (de la 17% la 25%), pacientul 
declarand o imbunatatire majora a calitatii vietii.

Cuvinte cheie terapie de resincronizare, insuficienta cardiaca, DF-1, DF-4

VOLUM REZUMATE



ADEQUATE PROGRAMMING OF LV DEPOLARIZATION VECTORS CAN 
PARTIALLY OVERCOME A DEFICIENT TECHNIQUE IMPLANT IN CRT
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INTRODUCTION:
    Patient G.G. 67-year-old with dilative cardiomyopathy, left bundle branch block, chronic heart failure class 
III NYHA and cardiac resynchronization therapy in 2011, presents for phenomena of global cardiac 
decompensation, accentuated by approximately 6 months.
CASE REPORT
   Clinically the patient presents with dyspnea and fatigue at small efforts, accompanied by vertigo and major 
edema in the lower limbs. The electrocardiogram performed at the hospitalization shows sinus rhythm, 80 / 
min, LBBB (170ms), without pacing spikes on surface EKG. Echocardiography reveals an aspect of dilative 
cardiomyopathy with a dilated left ventricle (LV) -77 mm and a severely diminished systolic function (17%) 
by diffuse hypokinesis, but also a bi-atrial dilatation, a moderate mitral regurgitation and a moderate tricuspid 
regurgitation.
Chest x-ray shows a anterior- relatively inadequate - position of the coronary sinus lead (LV).
When the device is interrogated, the battery depletion is detected, but also an increased pacing threshold on the 
defibrillation lead (RV), which was a DF1 model with a 3 pin connector.
Due to these elements it is decided to implant a new defibrillation lead (DF4); the generator was replaced also 
and we reconfigured LV depolarization vectors with QRS reduction from 170 ms to 140 ms. The post-
implantation evolution was favorable with the reduction of heart failure symptoms. 
The control at one month post-implantation shows a chronic heart failure class II NYHA , with improved effort 
capacity and without edema, but also an improvement of the left ventricular ejection fraction observed in 
echocardiography (from 17% to 25%), the patient declaring a major improvement of the quality life.
DISCUSSIONS
    Problems encountered in this patient such as: the increased pacing threshold of the right ventricular lead that 
required replacement, bipolar left ventricle lead positioned anteriorly, factors that did not negatively 
influenced the patient's favorable evolution, even if these are generally considered negative prognosis factors. 
 
Keywords resynchronization therapy, heart failure, DF-1, DF-4
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DIAGNOSTICATI CU CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICA OBSTRUCTIVA 
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INTRODUCERE:
   Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) este o afecțiune heterogenă ce afecteaza toate grupele de vârstă, de la 
nou-născuti la vârstnici. Acesta este definita ca o afecţiunie structurala și funcţionala a miocardului ventricular 
care nu este explicata de condiţii anormale de umplere ventriculară sau de limitarea fluxului arterial 
coronarian.
STUDIU DE CAZ:
    In aceasta lucrare prezentam doua cazuri de cardiomipatie hipertrofica obstructiva (CMHO) diagnosticata 
in adolescenta pentru care s-au efectuat doua abordari terapeutice diferite ale patologiei, dar cu evolutii 
asemanatoare.
Pacienta V.A. in varsta de 25 de ani cunoscuta cu CMHO pentru care, in 2011, s-a efectuat embolizare cu 
alcool de artera septala I, este internata in urgenta in iunie 2019 in urma unui stop cardio-respirator resuscitat. 
Mentionam ca electrocardiograma  efectuata in timpul resuscitarii evidentiaza TV monomorfa, FC-190 bpm 
pentru care a suferit un soc electric extern, ulterior ritm sinusal, 90 /min cu aspect de BRD. In contextul clinic 
al modificarilor electrocardiografice si al aspectului ecocardiografic se decide implantarea unui defibrilator 
cardiac automat. Evolutie ulterioara a fost una favorabila.
Pacienta I.I. in varsta de 19 ani cunoscuta cu CMH, care a urmat o miomectomie septala in 2009 este internata 
in sectia noastra datorita fatigabilitatii si vertijului. 
Monitorizarea Holter ecg/24 h deceleaza numeroase episoade de TV monomorfa sustinuta. Tinand cont de 
patologia si de rezultatul monitorizarii Holter ecg/24 h, se decide implantarea unui defibrilator cardiac 
automat pentru profilaxia primara a mortii subite.
CONCLUZII:
    Cardiomiopatia hipertrofica diagnosticata la varsta tanara este asociata cu un risc crescut de moarte subita si 
aparitia de tahicardie ventriculara sustinuta. In ciuda abordarii interventionale/chirurgicale riscul de moarte 
cardiaca subita se pastreaza crescut la acesti pacienti indiferent de tipul de abordare.
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IS THE RISK OF SUDDEN CARDIAC DEATH STILL UNKNOWN IN PATIENTS 
DIAGNOSED WITH HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMIOPATHY 
INVASIVLY TREATED?
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INTRODUCTION:
    Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a heterogeneous disorder that affects all age groups, from newborn 
to old. This is defined as a structural and functional disorder of the ventricular myocardium that is not 
explained by abnormal conditions of ventricular filling or by limiting coronary artery flow.
Case Study:
We will present two cases of obstructive hypertrophic cardiomyopathy (HOCM) diagnosed in adolescence for 
which they followed two different therapeutic approaches of the pathology but with similar evolutions.
Patient V.A. 25-years-old known with HOCM for which septal artery alcohol embolization was performed in 
2011 is admitted in emergency in June 2019 due to a resuscitated cardiorespiratory arrest. We mention the 
electrocardiogram performed during the resuscitation highlights the monomorphic VT 190 bpm for which an 
external electric shock was administered; sinus rhythm was obtained, 90 bpm with QRS aspect of RBBB. 
Considering the clinical context, the electrocardiographic changes and the echocardiographic aspect we 
decided to implant an automatic cardiac defibrillator with a favorable postoperative evolution.
Patient I.I. 19-years-old known with HOCM who followed a septal myomectomy in 2009 is admitted to our 
department due to fatigue and vertigo. 24-hour EKG holter monitoring detects numerous episodes of 
sustained monomorphic VT. Taking into acount the pathology and the results of holter monitoring it is decided 
to implant an automatic cardiac defibrillator for the primary prevention of sudden cardiac death.
CONCLUSIONS:
   Hypertrophic cardiomyopathy diagnosed at young age is associated with an increased risk of sudden cardiac 
death and the occurrence of sustained ventricular tachycardia. Despite the interventional or surgical approach, 
the risk of sudden cardiac death is maintained in these patients regardless of the type of approach.
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DIFICULTĂȚI DE IMPLANTARE A PACEMAKERULUI ÎNTR-UN CAZ DE 
PERSISTENȚĂ DE VENĂ CAVĂ SUPERIOARĂ STÂNGĂ IZOLATĂ ASOCIATĂ 
UNEI STENOZE SUBAORTICE
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INTRODUCERE
Persistența de venă cavă superioară stângă (PVCSS) reprezintă cea mai frecventă anomalie a sistemului 
venos, rezultând în urma lipsei obliterării venei cardinale anterioare stângi în timpul dezvoltării embrionare. 
În majoritatea cazurilor, o venă cavă superioară (VCS) poziționată normal, pe partea dreaptă este de asemenea 
prezentă, însă în 10% din cazuri, aceasta lipsește, condiție numită PVCSS izolată. Pacienții cu PVCSS pot  
prezenta aritmii și tulburări de conducere, iar în cazul formei izolate, alte anomalii cardiace congenitale sunt 
asociate frecvent. Deși este de cele mai multe ori asimptomatică, PVCSS poate cauza probleme semnificative 
în multiple situații clinice ce necesită abord venos central și este frecvent diagnosticată incidental în timpul 
implantării dispozitivelor cardiace. 
PREZENTAREA CAZULUI
Raportăm cazul unui pacient în vârstă de 52 ani, care s-a prezentat într-un spital teritorial acuzând palpitații, 
vertij și presincopă, simptomatologie cu o vechime de o săptămână. Datorită obiectivării electrocardiografice 
a unui sindrom bradicardie-tahicardie, pacientul a fost dirijat către secția noastră, în vederea cardiostimulării 
electrice permanente. Examinarea fizică a pacientului a obiectivat prezența unui suflu sistolic 5/6 cu maxim de 
intensitate pe marginea stângă a sternului. Ecocardiografia transtoracică și trasesofagiană au evidențiat 
prezența unei membrane subaortice ce determina o stenoză aortică subvalvulară moderată, fără alte anomalii 
observate inițial. Pentru implantarea pacemakerului s-a realizat abord subclavicular drept, însă s-a observat 
traiectoria firului ghid pe marginea stângă a sternului, ceea ce a ridicat suspiciunea prezenței unei anomalii 
venoase. Venografia  a obiectivat prezența unei VCS stângi ce drena în atriul drept prin sinusul coronar și 
absența VCS pe partea dreaptă. Electrodul ventricular a fost introdus prin orificiul tricuspidian după realizarea 
unei bucle în atriul drept, iar ulterior s-a realizat fixarea activă a acestuia la nivelul ventriculului drept. 
Electrodul atrial nu a putut fi implantat datorită faptului că destabiliza electrodul ventricular. Postprocedural, 
reevaluarea cu atenție prin ecocardiografie transtoracică a evidențiat sinusul coronar moderat dilatat, ce 
conținea electrodul ventricular.  Ulterior, examinarea prin angio-CT a exclus asocierea altor anomalii 
venoase.
DISCUȚII
Cazul prezentat subliniază implicațiile practice ale PVCSS izolate, prin evidențierea dificultăților de 
implantare a elecrozilor de stimulare. Obiectivarea ecocardiografică a unui sinus coronar dilatat trebuie să 
ridice suspiciunea clinică asupra acestei patologii. Totodată, asocierea altor condiții anatomice impune o 
abordare complexă, pentru a putea defini ulterior managementul terapeutic optim.

CUVINTE CHEIE: PERSISTENȚĂ DE VENĂ CAVĂ SUPERIOARĂ STÂNGĂ, IMPLANT 
PACEMAKER, SINUS CORONAR DILATAT, STENOZĂ SUBAORTICĂ
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INTRODUCTION
   Persistent left superior vena cava (PLSVC)  is the most frequent anomaly of the venous drainage system, 
resulting from failure of obliteration of the anterior left cardinal vein during embryonic development. In the 
majority of cases, a superior vena cava (SVC) normally positioned on the right side is also present, but in 10% 
of the cases the former is absent, condition also reffered to as isolated PLSVC. Patients with PLSVC can 
present arrhythmias and conduction disturbances, and in the case of the isolated form, other congenital 
abnormalities are frequently associated. Although it is usually asymptomatic, PLSVC can cause significant 
problems during multiple clinical situations and it is frequently an incidental diagnosis during implant of 
cardiac devices.
CASE SUMMARY
   We report the case of a 52 year-old male patient who presented to a local hospital accusing palpitations, 
lightheadedness and presyncope, simptomatology which firstly appeared one week prior to his presentation. 
The electrocardiogram demonstrated bradycardia-tachycardia syndrome and therefore the patients was 
reffered to our clinic for pacemaker implant. The physical examination revealed a systolic murmur 5/6 with 
maximum  intensity on the left sternal border. Transthoracic and transesophageal echocardiography showed a 
subaortic membrane which caused a moderate subvalvular aortic stenosis, without other abnormalities 
initially observed. A right subclavian access was used for the pacemaker implant, but the guidewire had an 
abnormal trajectory, on the left side of the sternum, which raised suspicion of a venous anomaly. The 
venography revealed a PLSVC draining in the right atrium via the coronary sinus, and the absence of the SVC 
on the right side. The ventricular electrode was advanced through the tricuspid orifice after forming a loop in 
the right atrium, and then it was actively fixated in the right ventricle. The right atrium lead could not be 
implanted because it caused destabilization of the ventricular lead. Postprocedural careful reevaluation on 
transthoracic echocardiography revealed the moderately dilated coronary sinus containing the pacemaker 
lead. Subsequently, angio-CT examination excluded other venous anomalies. 
DISSCUSIONS
   This case underlines the practical implications of the PLSVC by demonstrating the technical difficulties 
during lead positioning. Visualization of a dilated coronary sinus on transthoracic echocardiography should 
raise awareness of this pathology. Furthermore, association of other anatomic conditions require a complex 
approach, in order to define the best therapeutic management.

KEY WORDS: PERSISTENT LEFT SUPERIOR VENA CAVA, PACEMAKER IMPLANT, DILATED 
CORONARY SINUS, SUBAORTIC STENOSIS
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INTRODUCERE:
    Pneumectomia este o procedură chirurgicală radicală, care se efectuează în cazul pacienților cu 
patologii pulmonare maligne cât și benigne. În urma acestei intervenții pot surveni o serie de modificări 
ale anatomiei organelor din cutia toracică. În acest context, implantarea unui stimulator cardiac la un astfel 
de pacient, poate fi dificilă.
STUDIU DE CAZ:
  Prezentăm cazul unui pacient de 73 de ani, hipertensiv, cunoscut cu infarct miocardic vechi, cu 
pneumectomie totală stângă secundară unui traumatism toracic cu dilacerare de țesut pulmonar, cu 10 ani 
anterior internării, care s-a prezentat în clinica noastră într-o stare generală sever influențată, în contextul unui 
flutter atrial cu conducere lentă (25-30/min). Având în vedere starea gravă a pacientului, am decis să 
implantăm în regim de urgență un stimulator cardiac unicameral. Datorită modificărilor anatomice ale 
structurilor toracice survenite în urma pneumectomiei stângi, intervenția a prezentat numeroase dificultăți 
tehnice. Astfel, abordul subclavicular a fost dificil datorită modificărilor cutiei toracice și a deplasării 
structurilor venoase. Totodată, anatomia radiologică a cordului, era la rândul ei modificată, ceea ce a făcut 
dificilă poziționarea sondei de stimulare la nivelul ventriculului drept, cu parametrii de sensing și pacing 
adecvați.
CONCLUZII:
     Implantarea unui stimulator cardiac, la un pacient cu penumectomie este o procedură cu un nivel ridicat 
de dificultate, datorită deplasării structurilor cardiace și venoase la nivelul hemitoracelui respectiv. Pentru 
pacienții la care se efectuează astfel de proceduri în regim ambulator, investigațiile imagistice detaliate 
(radiografie toracica, angio CT toracic), pot fi utile în vederea planingului preoperator. În situații de 
urgență, succesul procedurii depinde de experiența și aptitudinea medicului intervenționist.

CUVINTE CHEIE: pneumectomie, stimulator cardiac, modificări anatomice
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TECHNICAL CHALLENGES OF CARDIAC PACEMAKER IMPLANTATION IN 
PATIENTS WITH PNEUMONECTOMY – CASE REPORT
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INTRODUCTION 
    Pneumonectomy is a radical surgical procedure which might be undergone by patients with malignant and 
benign conditions. As a result of this surgical procedure a variety of anatomical changes will occur.  In these 
circumstances, implanting a cardiac pacemaker might pose multiple technical difficulties.
CASE REPORT: 
    We report the case of a 73-year-old patient, hypertensive, with anterior chronic myocardial infarction, with 
left total pneumonectomy after traumatic injury of the lung (10 years before presentation), who presented to 
our clinic in a comatose state, due to atrial flutter with slow conduction (25-30/min). Accordingly, to the severe 
clinical status of the patient, a single chamberpacemaker was implanted in emergency conditions. As a result 
of anatomical shift of the mediastinal organs in the left hemithorax, due to the total left pneumonectomy, the 
procedure presented numerous challenges. The subclavian access was difficult due to the ribcage and vein 
anatomy modifications. Also, the radiological anatomy of the heart chambers was changed; therefore we had 
difficulties in finding an adequate implantation site for the right ventricle lead, with proper sensing and pacing 
parameters. 
CONCLUSIONS:
    Implantation of a cardiac device in a patient with previous major thoracic surgical interventions can be a 
technically difficult procedure, due to the modifications of the venous and cardiac anatomy. For a patient who 
undergoes an elective procedure, a thorough imagistic examination (X-ray, angio-CT) can prove useful for 
preoperative planning. In an emergency situation, the success of the procedure comes as a result of the 
experience and skill of the interventionist doctor.  

Key words: pneumonectomy, pacemaker implantation, anatomical changes
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DISELECTROLITEMIA – SUBSTRAT AL SINCOPEI DE CAUZĂ ARITMICĂ

1 1 1 1 1 1,2AS Petraș , CG Ponor , MR Spiridon , A Gavrilescu , L Huțuleac , AO Petriș

1
  Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

2     Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași, 

INTRODUCERE
Torsada vârfurilor este o formă de tahicardie ventriculară polimorfă care apare în contextul prelungirii 
intervalului QT, având o morfologie caracteristică în care complexele QRS se „răsucesc” în jurul liniei 
izoelectrice. Pentru diagnosticul torsadei vârfurilor, trebuie avută dovada atât a tahicardiei ventriculare 
polimorfe, cât și a prelungirii intervalului QT. Mecanismul de producere este reprezentat de postdepolarizările 
precoce, care se pot manifesta electrocardiografic ca unde U înalte sau ca extrasistole, torsada vârfurilor fiind 
inițiată de fenomenul R/T și este adesea precedată de o secvență interval RR scurt-lung-scurt. 
MATERIAL ȘI METODĂ
Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 80 de ani, hipertensivă, sub tratament cu diuretic tiazidic-like 
(Indapamid 1,5 mg/zi), cu multiple comorbidități, care este internată în urgență pentru sincope repetitive, 
precedate de palpitații cu ritm rapid.
REZULTATE
Clinic, pacientă anorexică, cu tegumente palide, prezintă gușă polinodulară voluminoasă, abdomen mărit de 
volum pe seama a 2 eventrații voluminoase, reductibile; zgomote cardiace aritmice, bradicardice, suflu 
sistolic grad 4/6 în focarul aortic, FC 50/min, TA 140/70 mmHg. Biologic, se remarcă hipopotasemie severă 
2,3 mmol/l, asociată cu hipomagnezemie 1,17 mg/dl, hiposideremie 29 ug/dl, anemie hipocromă, test 
hemocult pozitiv, K urinar din urina spontană 13,6 mmol/l, după întreruperea tratamentului diuretic. 
Electrocardiografic, fibrilație atrială cu ritm rapid, alternând cu bradicardie sinusală 50/min, HBAS, BRD, 
prelungirea intervalului QT, undă U prezentă și cu bigeminism ventricular cu fenomen R/T care generează 
episoade autolimitate de torsada vârfurilor. Ecocardiografic se remarcă stenoza aortică severă. Ecografia 
abdominală nu evidențiază formațiuni la nivelul glandelor suprarenale , nici lichid liber intraperitoneal sau la 
nivelul defectelor parietale.
CONCLUZII
Bolile pacienților vârstnici sunt de cele mai multe ori cronice și multi-factoriale, patologiile iatrogene fiind 
des întâlnite și, multe dintre acestea, prevenibile. În timpul tratamentului diuretic, este importantă 
monitorizarea periodică a ionogramei, mai ales la pacienții aflați la risc. Particularitatea acestui caz este 
descoperirea unei alte posibile cauze de sincopă (stenoza aortică severă nou diagnosticată) la o pacientă care 
prezintă aritmii ventriculare pe fondul diselectrolitemiei severe.
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DYSELECTROLYTEMIA – UNDERLYING ISSUE OF ARRHYTHMIA 
CAUSED SYNCOPE
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INTRODUCTION
Torsades de pointes (TdP) is a form of polymorphic ventricular tachycardia that occurs in the context of QT 
prolongation and it is characterized by a pattern of “twisting” points around the isoelectric line. The presence 
of polymorphic ventricular tachycardia and of QT interval prolongation are essential features for its diagnosis. 
The prolonged repolarization period gives rise to early after-depolarisations, which may manifest on the ECG 
as tall U waves or as premature ventricular contractions that can trigger this arrhythmia through the “R on T” 
phenomenon. The onset of TdP is often preceded by a sequence of short-long-short RR intervals.
MATERIAL AND METHODS 
An 80-year old female patient known with essential arterial hypertension (treated with thiazide-like diuretic: 
Indapamide 1,5 mg/day) and other multiple comorbidities is presented to the emergency room for repetitive 
syncopes preceded by rapid palpitations.
RESULTS
Clinically: anorexic and pale patient, with multinodular goiter, two voluminous, reductible eventrations, 
arrhythmic, bradycardic heart sounds, aortic systolic murmur, BP 140/70 mmHg, HR 50/min. Lab findings 
reveal severe hypokalemia (2,3 mmol/l), hypomagnesemia (1,17 mg/dl), hyposideremia (29 ug/dl), 
hypochromic anemia, positive hemoccult test, spontaneous urinary K 13,6 mmol/l (after diuretic 
interruption). On the ECG: atrial fibrillation with rapid ventricular response, alternating with sinus 
bradycardia 50/min, LAFB, RBBB, QT prolongation, present U wave and with ventricular bigeminy with “R 
on T” phenomenon that generates self-limited episodes of TdP. The echocardiographic examination shows 
severe aortic stenosis. The abdominal echo exam does not show any modification of the adrenal glands, no 
intraperitoneal fluid and no fluid at the level of the eventrations. 
CONCLUSIONS
Medical conditions in geriatric patients are mostly chronic, multifactorial and iatrogenic illnesses are 
common and many, preventable. Periodic electrolyte monitorization of patients at risk is essential during 
diuretic treatment. The peculiarity of the present case is the newly diagnosed severe aortic stenosis (a possible 
cause of syncope) at a patient that presents dyselectrolytemia – induced ventricular arrhythmias.

VOLUM REZUMATE



ESTE UTILĂ IMPLANTAREA DE LOOP RECORDER LA PACIENȚII TINERI?
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INTRODUCERE
    Dispozitivele implantabile de tip loop-recorder oferă cea mai mare sensibilitate și precizie în 
diagnosticarea aritmiilor cardiace (tahi/bradiaritmii) prin posibilitatea monitorizării activitații cardiace pe 
o perioadă mai lungă de timp. Actualmente, dispozitivele implantabile sunt folosite pentru a diagnostica 
accidentele vasculare cerebrale ischemice de cauză cardiacă, pentru a optimiza managementul fibrilației 
atriale sau pentru a identifica etiologia unui episod sincopal.
STUDIU DE CAZ
     Vom prezenta trei cazuri clinice care au necesitat implantarea unui dispozitiv de tip loop recorder. Doi 
dintre pacienții inclusi, cu vârste de 36 de ani, respectiv 40 de ani, fără istoric de afecțiuni cardiovasculare, 
se prezintă în serviciul de urgență pentru palpitații cu ritm rapid însoțite de dispnee. Evaluarea Holter Ecg, 
efectuată în repetate rânduri, nu decelează tulburări de ritm. Se decide implantarea unui loop recorder care 
obiectivează, la 6 luni în cazul primului pacient, respectiv 9 luni, prezența de episoade repetitive de 
fibrilație atrială paroxistică. Al treilea caz este al unui pacient în varsta de 43 de ani care se adresează în 
urgență pentru un episod sincopal. Ținând cont de rezultatele normale ale parametrilor biochimici și ale 
investigațiilor paraclinice se decide implantarea unui loop  recorder care decelează, la 12 luni de la 
implantare, prezența de pauze în activitatea ventriculara peste 8 secunde. 
DISCUȚII 
    Aceste cazuri sunt particulare prin modul de instalare a simptomatologiei la pacienți tineri, fără 
antecedente personale cardiovasculare. În literatură sunt descrise, în proporție de 25%, prezența 
episoadelor de fibrilație atrială paroxistică diagnosticate prin loop recorder, respectiv 34%, a fenomenelor 
bradicardice sau pauzelor ventriculare implicate în etiologia episoadelor sincopale. Așadar, seria de cazuri 
aduce argumente în favoarea, în anumite situații clinice date, a implantarii unui dispozitiv de tip loop 
recorder la pacienții tineri.
CUVINTE CHEIE - LOOP RECORDER; SINCOPĂ; FIBRILAȚIE ATRIALĂ, PACIENȚI TINERI.
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IS IT USEFUL TO IMPLANT A LOOP RECORDER IN YOUNG PATIENTS?
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INTRODUCTION

 Implantable loop-recorder devices offer the highest sensitivity and precision in diagnosing of cardiac 

arrhythmias (tachy / bradyarrhythmias) through the possibility of monitoring cardiac activity over a longer 

period of time. Currently, implantable devices are used to diagnose ischemic heart attacks, to optimize the 

management of atrial fibrillation, or to identify the etiology of a syncopal episode.

CASE STUDY

 We will present three clinical cases that required the implantation of a loop recorder device. Two of the 

included patients, aged 36 years and 40 years, respectively, without a history of cardiovascular disease, 

present in the emergency department for fast-paced palpitations accompanied by dyspnea. The Holter Ecg 

evaluation, carried out repeatedly, does not detect rhythm disturbances. It is decided to implant a loop recorder 

that objectifies, at 6 months in the case of the first patient, respectively 9 months, the presence of repetitive 

episodes of paroxysmal atrial fibrillation. The third case is of a 43-year-old patient urgently addressing a 

syncopal episode. Taking into account the normal results of the biochemical parameters and of the paraclinical 

investigations, it is decided to implant a loop recorder that detects, at 12 months after implantation, the 

presence of pauses in the ventricular activity over 8 seconds.

DISCUSSIONS 

 These cases are particular by the way the symptomatology is installed in young patients, without a personal 

cardiovascular history. In the literature is described the presence of paroxysmal atrial fibrillation diagnosed by 

the loop recorder in 25%, respectively 34%, of the bradycardic phenomena or the ventricular breaks involved 

in the etiology of the syncopal episodes. Therefore, the case series brings arguments in favor, in certain clinical 

situations, of implanting a loop recorder device in young patients.

KEYWORDS - LOOP RECORDER; SYNCOPE; ATRIAL FIBRILLATION, YOUNG PATIENTS.
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GHIDUL ESC DE SINCOPA 2018 – LA INTERSECȚIA DINTRE CARDIOLOGIE 
ȘI NEUROȘTIINȚE 
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INTRODUCERE
Scopul prezentei lucrări este de a analiza ultimul ghid de sincopă al Societății Europene de Cardiologie, 
modificările semnificative față de ghidul precedent și recomandările suplimentare. 
STUDIU DE CAZ
Cele mai importante aspecte ale noului ghid sunt abordarea multidisciplinară, cardiologii reprezentând 
doar o minoritate în rândul autorilor, dar și managementul variatelor tipuri de sincopă și a pierderilor 
temporare a stării de conștientă. Comparativ cu vechiul ghid, ediția curentă conține indicații practice 
pentru evaluarea pacienților cu pierderea stării de conștiență, indicații privind modul de efectuare și 
interpretarea corectă a testelor, oferind tabele și exemple video (Secțiunea Web Practical Instructions). 
DISCUȚII
Provocarea majoră și scopul principal al acestui ghid este reducerea internărilor și testelor inapropriate, cu 
menținerea siguranței pacientului, prin extinderea și clarificarea algoritmului de diagnostic. Astfel, putem 
distinge între pierderea stării de conștiență de cauză traumatică și non-traumatică, ultima incluzând 
sincopa, atacurile epileptice, pseudosincopa psihogenă sau alte cauze rare. 
Sunt evidențiate 3 etiologii principale ale sincopei: sincopa reflexă, cea datorată hipotensiunii ortostatice și 
sincopa cardiacă, fiecare cu propriile subcategorii. Indiferent de etiologie, evaluarea inițială cuprinde 
anamneza, examenul fizic și ECG, la anumiți pacienți fiind necesare ecocardiografie, monitorizare ECG 
continuă, tilt test, masaj de sinus carotidian sau ILR (implantable loop-recorder). 
In privința tratamentului, o parte esențială în cadrul sincopei reflexe o constitue explicarea și educarea 
pacientului, care reduce cu până la 50% recurența la 1-2 ani. Reducerea sau întreruperea medicației 
antihipertensive și manevrele de contrapresiune fizică, dar și tratamentul medicamentos (midodrină/ 
fludrocortison) au indicație de clasa II în sincopa reflexă și în cea cauzată de hipotensiunea ortostatică. 
Cardiostimularea reprezintă o indicație atât în sincopa cardiacă cat și în cea reflexă (bradicardie spontană, 
sau la masaj de sinus carotidian / tilt test). 
În cazul aritmiilor documentate, se indică cardiostimularea sau după caz implantarea de defibrilator 
automat sau tratament antiaritmic. 

Cuvinte cheie: Sincopă, Cardiostimulare, Tilt test, ILR 
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ESC 2018 CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR SYNCOPE – WHEN 
CARDIOLOGY MEETS NEUROSCIENCES 
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INTRODUCTION
The purpose of this presentation is the analyze of the latest European Society of Cardiology Guideline on 
Syncope, the major changes and supplementary recommendations. 
CASE STUDY
The most important aspects characterizing the new guidelines are the multidisciplinary approach, 
cardiologists forming only a minority of the panel, and the fact that it covers all aspects of management of 
the various forms of syncope and transient loss of consciousness (TLOC). Compared with the previous 
versions of these guideline, the 2018 edition contains advices on how to evaluate patients with LOC, and 
how to perform and interpret tests properly, by providing tracings, videos, flow charts, and checklists 
(Section Web Practical Instructions). 
DISCUSSIONS 
The major challenge and purpose of this paper is the reduction of inappropriate admissions and 
inappropriate use of tests while maintaining the safety of the patient, by expanding and clarifying the 
diagnostic algorithms. Thus, we can divide TLOC in 2 categories: due to head trauma and nontraumatic; 
the nontraumatic TLOC can be caused by: syncope, epileptic seizures, psychogenic pseudo syncope or 
other rare causes. 
There are 3 main etiologies of syncope: reflex syncope, orthostatic hypotension, and cardiac syncope, each 
with its own subcategory. 
Whatever the cause of the syncope, evaluation includes history, physical examination (including standing 
BP) and standard ECG in all patients and, in selected cases, echocardiogram, in-hospital monitoring, tilt 
testing, carotid sinus massage (>40 years), blood tests or electrophysiological study or ILR. 
Regarding treatment an important part of reflex syncope remains explaining, reassuring and educating the 
patients, this leading to a decrease of 50% in syncope reoccurrence at 1-2 years. Discontinuation and 
reduction of hypotensive medication and physical maneuvers, as well as medicamentous treatment 
(fludrocortisone / midodrine) have a class II indication in reflex and syncope with orthostatic hypotension. 
Pacing represents an indication in both cardiac, and reflex syncope (in spontaneous bradycardia, or 
bradycardia due to CSS massage or tilt test). In case of  
documented cardiac arrhythmia as cause of syncope, pacing is indicated, or in selected cases – implantable 
cardiac defibrillator and antiarrhythmics. 
Key Words: Syncope, cardiac pacing, tilt test, ILR 
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INTRODUCERE
În cardiomiopatia hipertrofică riscul de moarte subită cardiacă este mai mare la adolescenți și la tinerii sub 30 
de ani, dar şi la pacienții de vârstă mijlocie şi se asociază cu markeri clinici specifici. Pe baza scorului de risc de 
moarte subită cardiacă la 5 ani, propus de Societate Europeană de Cardiologie, se poate stabili categoria de 
pacienții care ar beneficia de implantarea unui defibrilator automat.
STUDIU DE CAZ
Vom prezenta cazul unei paciente de 19 ani, diagnosticată cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă la vârsta 
de 3 ani pentru care s-a realizat miomectomie septală la vârsta de 5 ani, care se prezintă ȋn clinica noastră 
pentru fatigabilitate, dispnee, palpitații şi un episod sincopal. Monitorizarea Holter-ECG a obiectivat 
frecvente extrasistole atriale şi ventriculare, un episod de tahicardie ventriculară nesusținută și bradicardie 
sinusală. Luând ȋn considerare scorul de risc de moarte subită cardiacă la 5 ani de 9% și experiența noastră cu 
astfel de cazuri, am decis implantarea unui defibrilator automat implantabil bicameral pentru prevenția 
primară a morții subite cardiace, fără complicații periprocedurale.
CONCLUZII
Decizia de a implanta un defibrilator automat implantabil pentru prevenția primară a morții subite cardiace la 
un pacient cunoscut cu cardiomiopatie hipertrofică se bazează pe riscul calculat de moarte subită de cauză 
cardiacă la 5 ani, scor care ia ȋn considerare elemente clinice, ecocardiografice şi electrocardiografice.

Cuvinte cheie: cardiomiopatia hipertrofica, ICD, moarte subită de cauză cardiacă

DEFIBRILATOR AUTOMAT IMPLANTABIL PENTRU PREVENŢIA PRIMARĂ 
A MORŢII SUBITE CARDIACE LA O PACIENTĂ TȂNĂRĂ CU 
CARDIOMIOPATIE HIPERTROFICĂ
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INTRODUCTION
In hypertrophic cardiomyopathy (HCM), sudden cardiac death (SCD) risk is most commonly higher in 
adolescents and patients younger than 30 years old, but it can also extend into midlife and is associated 
with some specific clinical markers. Based on clinical and paraclinical parameters, the European Society 
of Cardiology (ESC) proposed a calculated risk of SCD at 5 years in order to establish the patients that 
benefit from an internal cardiac defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death.
CASE STUDY
We report the case of a 19-year-old patient diagnosed at the age of 3 with hypertrophic obstructive 
cardiomiopathy for which a septal myomectomy was performed at the age of 5, who presented to our 
clinic for dyspnea, fatigue, palpitations and an unexplained syncope. A Holter-ECG monitoring revealed 
one episode of nonsustained ventricular tachycardia, frequent atrial and ventricular ectopic beats and 
sinusal bradycardia. Taking into consideration the calculated risk of SCD at 5 years of 9%, we decided to 
perform the implantation of a bicameral internal cardiac defibrillator for primary prevention of SCD 
without any periprocedural complications.
CONCLUSION
The decision to implant a dual-chamber internal cardiac defibrillator for primary prevention of SCD in a 
patient known with HCM, is based on calculated risk of sudden cardiac death at 5 years, a score that takes 
into consideration clinical, echocardiographic and electrocardiographic features.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, ICD, sudden cardiac death

IMPLANTABLE CARDIAC DEFIBRILLATOR FOR PRIMARY PREVENTION OF 
SUDDEN CARDIAC DEATH IN A YOUNG PATIENT WITH HYPERTROPHIC 
CARDIOMYOPATHY – CASE REPORT
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Cancerul și bolile cardiovasculare coexistă frecvent. Aritmia ventriculară și moartea subită sunt 
responsabile de jumătate din totalul deceselor la pacienții cu boli cardiace. Defibrilatorul cardiac 
implantabil (DCI) se asociază cu reducerea semnificativă a mortalității în prevenția secundară a morții 
subite cardiace. De asemenea, DCI este eficientă pentru prevenția primară a morții subite cardiace la 
pacienții cu risc înalt, precum aceia cu funcție sistolică a ventricului stâng deprimată, și cu speranța de 
viață peste un an, și stare generală bună. Având în vedere potențialul său de terapie salvatoare a vieții, un 
număr crescut de bolnavi primesc un DCI în fiecare an, și un număr tot mai ridicat trăiesc cu 
cardiodefibrilator implantabil. 

Studii  anterioare subliniaza decalajul imens care există cu privire la implantarea de defibrilator 
cardiac aproape de sfârșitul vieții pacienților. Există din ce în ce mai frecvenți pacienți care primesc DCI 
și se află în stadii terminale de boală avansată (cancer, insuficiențe de organ, alte boli neurodegenerative). 
De asemenea, studii observaționale au arătat că o treime din pacienții cărora li s-a implantat 
cardiodefibrilator au dezvoltat aritmii ventriculare după diagnosticul unui cancer. Incidența a fost 
semnificativ mai crescută la pacienții cu boli metastatice avansate. Totuși, ar trebui notat faptul că 
managementul aritmiilor prin DCI nu vindecă, nu îmbunatațește funcția sau autonomia, și nu este 
responsabilă de înlocuirea suportului membrilor familiei. Studiile ce au examinat DCI postmortem, au 
arătat că un număr substanțial de pacienți au suferit șocuri la finalul vieții. 

Articolul prezent abordează probleme referitoare la managementul DCI la pacienții aflați în stadiul 
final de cancer, în particular cei care au o speranță de viață sub un an și cu prognostic pe termen scurt 
rezervat. Majoritatea bolnavilor sunt peste 65 ani, dar procesul de luare a deciziilor este similar și la 
pacienții mai tineri cu DCI care sunt în ultima fază a vieții lor. De asemenea, nu există ghiduri în ceea ce 
privește atitudinea terapeutică de urmat la astfel de pacienți. Managementul adecvat a implantării de 
cardiodefibrilator aproape de sfârșitul vieții ar trebui să ia în considerare faptul că șocurile DCI nu 
suplimentează suferința pacientului.

MANAGEMENTUL PACIENȚILOR ONCOLOGICI CE NECESITA 
DEFIBRILATOR CARDIAC IMPLANTABIL
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Cancer and cardiac disease frequently coexist. Ventricular arrhythmia and sudden death are responsible 
for one-half of all deaths in patients with heart disease. Implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
therapy is associated with significantly reduced mortality in secondary prevention of sudden cardiac arrest. 
It is also effective for primary prevention of sudden cardiac death in high-risk populations, such as those 
with depressed left ventricular systolic function, and life expectancy over a year and good overall 
condition. Given its potential as a life-saving therapy, an increasing number of people receive an ICD 
every year, and a growing number are currently living with ICDs.  

Previous reports underscore the huge gap that exists with regard to ICDs near the end of a patient's life. 
It is increasingly common to find patients carrying these devices that are in the terminal stage of an 
advanced disease (cancer disease, organ failure or other neurodegenerative diseases). Also, observational 
studies have shown that one-third of patients who had received ICDs developed ventricular arrhythmia 
after a diagnosis of cancer. The incidence was significantly higher in those with advanced metastatic 
disease. However, it should be noted that the arrhythmia management of ICDs does not cure, does not 
change function or independance and is not responsible for the support of family members. In studies 
examining ICDs postmortem, a substantial number of ICD recipients were found to suffer shocks at the 
end-of-life.

The present article addresses issues pertaining to the management of ICDs in the final stage of cancer, 
particularly in patients who have a life expectancy of less than one year and with poor short-term 
prognosis. The vast majority of these patients are over 65, but the decision-making process is similar in 
younger patients with ICDs who are in the final phase of their life. However, there are currently no 
guidelines regarding the therapeutic attitude to follow in such patients. The appropriate management of an 
ICD near the end-of-life is crucial to ensure that a patient's death is not marked by further suffering due to 
ICD shocks. 
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INTRODUCERE 
    Băuturile energizante(ED) sunt adesea folosite de catre tinerii adulti, fara insa a cunoaste potentialele 
efectele adverse periculoase cauzate de concentrațiile crescute ale combinatiilor de cafeină, taurină, 
guarana, L-carnitină și multe alte substante. Se cunoaste faptul că ingestia cronica de bauturi energizante 
duce la creșterea frecvenței cardiace, a tensiunii arteriale și al aparitiei disritmiilor, toate acestea ducând la 
creșterea consumului energetic cardiac si al efectelor adverse cardiovasculare. Scopul acestei lucrări a fost 
de a observa influența consumului de bauturi energizante timp de 1 săptămână asupra parametrilor 
cardiovasculari și a funcției miocardice evaluată prin ecocardiografie speckle tracking.
MATERIALE SI METODA
     Studiul a fost realizat pe 18 tineri voluntari (7 femei, 11 bărbați, vârsta medie de 24,87 ± 2,89). La toți 
subiectii, înainte și după consumul de bauturi energizante, la intervale de timp si conditii similare, s-au 
efectuat următoarele: măsurarea tensiunii arteriale (BP), înregistrare ECG/10 min , analiza velocitatii 
undei pulsului și ecocardiografia Speckle tracking cu evaluarea strainului longitudinal global ( GLS) și a 
fracția de ejecție a ventriculului stâng (LVEF). Participanții au fost invitați să consume 250 ml de ED, de 3 
ori pe zi, timp de 1 săptămână. Au fost comparate valorile de bază, inainte de a incepe consumul și cele 
finale, post-consum al bauturii energizante.
REZULTATE 
    Consumul de bauturi energizante a fost asociat cu o crestere semnificativa a tensiunii arteriale 
sistolice(+7,7±0,7 mmHg vs -0,2±0,1 mmHg, p=0,003).  Velocitatea undei pulsului a fost mai crescuta 
dupa 1 saptamana de consum((+7,7±0,7 mmHg vs -0,2±0,1 mmHg, p=0,003).  Parametrii ECG masurati  
(QRS, PR, interval QTc , unda P, unda T, segment ST) nu au prezentat modificari semnificative fata de 
valorile de baza , dar frecventa cardiaca si prezenta extrasistoliei a fost semnifcativ mai mare dupa 
consumul de energizante.(p=0,004). S-a observant o diferenta intre valorile ecocardiografice masurate in 
special al GLS ( -20,6±2,4% vs -18,2±2,0 %) si al fractiei de ejectie a ventriculului stang(61,5% ±3,6 vs 
66,8%±2,7).
CONCLUZII
     Bauturile energizante cresc tensiunea arteriala, frecventa cardiaca si frecventa extrasistoliei. Deși 
consumul indelungat de bauturi energizante crește tensiunea arteriala sistolica, acest efect este probabil 
mediat de proprietățile endoteliale vasculare (măsurate prin cfPWV crescut) și nu de efectul de pompă 
cardiacă, deoarece atât FEVS cât și GLS VS, prezintă valori mai scăzute.  Sunt necesare studii 
cardiovasculare complementare asupra influenței consumului cronic de astfel de bauturi, evaluând atât 
parametri centrali cât și pe cei periferici.

EFECTUL BAUTURILOR ENERGIZANTE ASUPRA FIZIOLOGIEI 
CARDIOVASCULARE LA TINERI 
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INTRODUCTION  
 Energy drinks (ED) are often used by young adults unaware of their potentially dangerous adverse effects due 
to strong concentration of caffeine, taurine, guarana, L-carnitine and other ingredients. It is known that 
ingestion of EDs leads to increased heart rate, blood pressure and arrythmias, all of these resulting in increased 
cardiac demand and possible adverse effects. The aim of this paper was to observe the influence of 1week 
consumption of energy drink on cardiac parameters and myocardial function assessed by speckle tracking 
echocardiography. 
MATERIALS AND  METHODS 
The study was conducted on 18 young volunteers (7 female, 11 male, mean age 24,87±2,89). In all volunteers, 
before and after consumption of ED, at similar sequence and time intervals, the following were performed:  
blood pressure (BP) measurement, ECG recording, pulse wave velocity analysis and echocardiography with 
speckle tracking analysis of left ventricular global longitudinal strain (GLS) and left ventricular ejection 
fraction (LVEF). The participants were asked to drink 250 ml of ED, 3times per day for a 1 week. Baseline and 
post ED values were compared.
RESULTS
ED consumption in young adults was related with significant increase of SBP (+7,7±0,7 mmHg vs -0,2±0,1 
mmHg, p=0,003).  cfPWV after ED consumption was increased (0,7 m/s±0,2 vs 0,3±0,1 m/s for P, p=0,11). 
The ECG measured parameters (QRS, HR, PR and QTc intervals, P wave, T wave) didn't show any statistical 
differences. There was a slight difference in echocardiographic parameters especially in LV GLS and LVEF. 
ED consumption showed a slight change in LV GLS ( -20,6±2,4% vs -18,2±2,0 %) and EF (61,5% ±3,6 vs 
66,8%±2,7) 
CONCLUSION
Although ED consumption increases SBP, this effect is probably being mediated by vascular endothelial 
properties (measured by increased cfPWV) and not by cardiac pump effect, both LVEF and LV GLS showing 
slightly decreased values. Further cardiovascular studies regarding the influence of chronic ED consumption, 
are needed, evaluating both central and peripheral parameters.
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În perioada perioperatorie este necesară o evaluare specială pentru pacienții purtători de dispozitive 
cardiace implantabile, pentru a asigura siguranța acestora și buna funcționare a acestora. Mai mult decât atât, o 
dată cu dezvoltarea de tehnologii noi precum „wireless” endocardialpacing, defibrilatoare automate 
subcutanate sau „leadlesspacemaker” ar trebui elaborate protocoale pentru acest tip de dispozitive.

Această lucrare urmărește managementul problemelor majore care pot apărea în perioada operatorie 
precum: interferențele electromagnetice datorate electrochirurgiei, afectarea interfeței dintre sondă și țesut, 
resetarea dispozitivelor datorită cardioversiei. Totodată, vom analiza noi tehnologii și proceduri chirurgicale 
care pot induce formarea de interferențe electromagnetice precum: ablația prin radiofrecvență, radioterapia, 
terapia electroconvulsivă, stimularea nervoasă transcutanată. 

Managementul perioperator pentru pacienții purtători de dispozitive cardiace implantabile poate fi dificil și 
necesită  o abordare personalizată pentru fiecare pacient, care să ia în considerare atât tipul de dispozitiv cât și 
tipul de intervenție chirurgicală, la care este supus acesta.

Cuvinte cheie: dispositive cardiac implantabile, management perioperator, interferențe electromagnetice
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The perioperative period can be challenging in order to assure a high level of safety for patients which have 
cardiovascular implantable devices. Furthermore, with the development of new technologies such as 
“wireless” endocardial pacing, subcutaneous implantable cardioverter defibrillator and leadless pacemaker 
new protocols of perioperative management of these patients should be developed.

This review paper focuses on addressing the management of the main problems that can occur for CIED 
patients undergoing surgery, such as: electromagnetic interference (EMI) due to electrosurgery, lead tissue 
interface damage, reset of the CIED due to cardioversion. We also review the novel procedures that can induce 
EMI such as: radiofrequency ablation, radiation therapies, electroconvulsive therapy, transcutaneous 
electrical nerve stimulation. In the end we focus on the management for patients with novel CIEDs who will 
undergo surgery.

The perioperative management of patients with CIEDs is a complex endeavor that requires a personalized 
prescription for each individual, taking in consideration the type of CIED as well as the surgical technique.

Key words: cardiac implantable devices, perioperative management, electromagnetic interference
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INTRODUCERE
Persistența de venă cavă superioară stângă (PVCSS) este o anomalie congenitală întâlnită la 0.3-0.4% 

dintre pacienții care necesită implantarea unui dispozitiv cardiac implantabil. Datorită variațiilor 
anatomice multiple și complexe, plasarea sondelor de stimulare/defibrilare prin abord venos poate fi 
dificilă. 
STUDIU DE CAZ
   Prezentăm cazul unui pacient de 47 de ani, diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică 
(coronare normale angiografic), insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă (FEVS 20%), care s-a 
prezentat în clinica noastră în vederea implantării unui defibrilator automat, pentru prevenția primară a morții 
subite cardiace. În timpul procedurii, ne-am confruntat cu o traiectorie anormală a firului ghid, motiv pentru 
care am efectuat venografie stabilind diagnosticul de PVCSS tip IIIa. Sonda de defibrilar, de la nivelul 
ventriculului drept a fost montată pe traiectul sinusului coronar. Ulterior, când am încercat poziționarea sondei 
de atriu drept, pe același traiect, aceasta afecta stabilitatea sondei de defibrilare. Din acest motiv, am decis să 
plasăm sonda atrială pe traiectul venei nenumite, în urechiușa dreaptă. 
CONCLUZII

Deși PVCSS este o anomalie congenitală rară, medicul intervenționist trebuie să ia în considerare 
această malformație, atunci când întâlnește un pasaj dificil al firului ghid la nivelul cavităților drepte. În acest 
context, evaluarea radiologică a anatomiei venoase este absolut necesară în vederea stabilirii celui mai bun 
abord venos pentru fiecare sondă de stimulare. Totodată, utilizarea sondelor cu fixare activă este necesară 
pentru a asigura stabilitatea sondelor.  

Cuvinte cheie: persistență de venă cavă superioară, defibrilator automat implatabil, malformație congenitală

PERSISTENȚA DE VENĂ CAVĂ SUPERIOARĂ STÂNGĂ – O PROVOCARE 
PENTRU MEDICUL INTERVENȚIONIST

1,2 2 2 2 2 2 1,2M.S.C. Haba , S.E. Popescu , I. Cirneala , P.I.Popa , I. Demșa , A. Crișan , A. O. Petris , D.N. 
2

Tesloianu

1
  Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

2  Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Spiridon” Iași

VOLUM REZUMATE



INTRODUCTION
     Persistence of the left superior vena cava (PLSVC) is a congenital anomaly reported in 0.3-0.4% of patients 
who require an implantable cardiac device. Due to the multiple and complex anatomical variations, 
transvenous lead placement can become challenging. 
CASE REPORT
  We report the case of a 47-year-old patient diagnosed with non-ischemic dilated cardiomyopathy with 
reduced left ventricular ejection fraction (LVEF 20%), who was referred to our clinic for implantation of an 
internal cardiac defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death. During the procedure we 
encountered an abnormal guidewire trajectory and after venographical examination we established the 
diagnosis of persistence of superior vena cava type III-a. After implanting and defibrilation lead through the 
coronary sinus, we tried to place the active fixation atrial lead through the same trajectory. The diameter of 
coronary sinus did not allow the passage of the atrial lead without affecting the stability of the ventricular lead. 
Therefore, we decided to place the atrial lead through the innominate vein, the right vena cava and finally in 
the right auriculum. 
CONCLUSION
   Although PLSVC is a rare congenital anomaly, the interventionist must consider thismalformation when 
encountering difficulties at the passage of the guidewires to the right heart chambers. Assessing the abnormal 
anatomy of the veins by venography during the procedure is mandatory in order to establish the venous access 
for each pacemaker lead. Also the use of active fixation leads is necessary to maintain their stability over time.

Key words: persistence of left superior vena cava, internal cardiac defibrillator, congenital 
malformation
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ABSTRACT. Hipertensiunea arterială este un factor de risc cardiovascular major, cu o incidență din ce în ce 

mai mare la îmbătrânirea populației. Presiunea arterială este presiunea exercitată de sânge pe pereții arterei în 

timpul contracției și relaxării ritmice a inimii. Hipertensiunea arterială apare atunci când forța sângelui este 

mai puternică decât ar trebui să fie în mod normal. Cauzele sale nu pot fi identificate cu ușurință și prevalența 

bolii tinde să crească odată cu vârsta. Etiologia tensiunii arteriale ridicate în peste 90% din cazuri nu poate fi 

atribuită unei cauze unice, identificabile. Mecanismele implicate sunt numeroase: predispoziție genetică, 

remodelare vasculară, disfuncție endotelială, retenție renală de apă și sare, disfuncție a sistemului renin 

angiotensină-aldosteronă, hipertonie autonomă simpatică și rezistență la insulină. Aceste mecanisme 

incriminate sunt frecvent asociate cu factori hipertensinogeni, cum ar fi obezitatea, stilul de viață sedentar, 

aportul crescut de sare, dislipidemia, consumul crescut de alcool. Elementul cheie în mecanismele hormonale 

este sistemul renină-angiotensină fiind principalul sistem responsabil pentru retenția hidrosalină și creșterea 

tensiunii arteriale. Totuși, angiotensina II poate fi produsă și la nivelul țesutului independent de enzima de 

conversie. Acest lucru poate contribui semnificativ la debutul și progresia hipertrofiei ventriculare și a 

hipertensiunii arteriale. Discuții. În acest sens, studiile ilustrează activarea sistemului renină-angiotensină la 

subiecți prehipertensivi și beneficiile limitării medicamentelor acțiunilor angiotensinei II într-o fază timpurie, 

pentru a întârzia progresia către tensiunea arterială ridicată.

Cuvinte cheie: HIPERTENSIUNE, MECANISME, SISTEM RENINĂ– ANGIOTENSINĂ

INTRODUCERE. 

Sistemul Renină-angiotensină-aldosteron (SRAA) are un rol major în controlul funcțiilor fiziologice și în 

situații patologice, prin menținerea tonului vascular, remodelarea peretelui vascular și a miocardului, 

ateroscleroza, glomeruloscleroza și alte boli. Informații prețioase despre sistemele analogice ale țesuturilor, 

care ar putea sintetiza renina, angiotensina și aldosteronul, au apărut în jurul anului 1980. Un rol important în 

activitatea tezelor îl are enzima himaza, care sintetizează AT II,   fără o enzimă de conversie a angiotensinei. în 

patologia cardiovasculară, nefropatie, diabet zaharat, obezitate (1). 

SRAA a fost identificată inițial ca esențială pentru circulația homeostaziei.Renina este o enzimă și nu o 

substanță vasoactivă. Este o enzimă eliberată de rinichi atunci când tensiunea arterială este foarte scăzută. 

HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ PRIMARĂ ȘI MECANISMELE HORMONALE
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Cantitatea majoră de renină este în sânge și după aceea părăsește rinichiul, fiind răspândită la întregul 
corp. În celulele renale juxtaglomerulare, reni n este sintetizat și depus, sub formă inactivă, numit 
prorenină. Aceste celule sunt celule musculare netede modificate, localizate în pereții arteriolari aferenti. 
Când tensiunea arterială scade, reacțiile renale intrinseci determină activarea proreni față de rennină. 
Stimularea simptomelor nervoase simpatice este urmată de eliberarea reninei și formarea de angiotensină 
II; deci, sodiul va suferi o reabsorbție tubulară crescută. Renina stimulează formarea de angiotensină I, 
urmată de angiotensina II. Cea mai recentă provoacă constricția arteriolară eferentă, cu presutul 
glomerular hidrostatic în creștere și filtrarea glomerulară este normală (2).  Conversia angiotensinei I în 
angiotensina II se află în interiorul plămânilor, reacția fiind catalizată prin enzimă de conversie, produsă de 
endoteliul pulmonar. Angiotensina I produce vasoconstricție moderată, fără modificări semnificative ale 
funcției circulatorii (3). În timpul persistenței fluxului sanguin, angiotensina II este un vasoconstrictor 
puternic, atât arterial cât și venos (un efect mai slab comparativ cu arterele). Prin toate aceste efecte, 
volumul de sânge circulator este crescut și tensiunea arterială, de asemenea, pentru următoarele ore și zile. 
Când în interiorul sângelui este un exces de angiotensină, întregul mecanism renovascular este adaptat 
pentru un nivel mai ridicat al tensiunii arteriale (4). Angiotensina II stimulează transportul de sodiu prin 
membranele luminale și, de asemenea, prin membranele laterobazale ale celulelor tubulare. Efectul direct 
al angiotensinei asupra rinichiului și, de asemenea, prin aldosteron este important pentru reglarea pe 
termen lung a tensiunii arteriale (6). Când SRAA este blocat, aceeași creștere a aportului de soluție salină 
determină o creștere de 10 ori a presiunii până la 50-60mmHg (6,7).   Inhibitori ai 
enzimei de conversie a angiotensinei (ACEI) în 1977 au avut loc primul ACEI, captoril, ACEI diminuează 
producția de angiotensinII și kinaze, prin diminuarea bradikininei. În prezent, ACEI sunt utilizate nu 
numai pentru controlul tensiunii arteriale, ci și pentru protecția pacienților cu organe țintă subclinice. și 
pentru profilaxia secundară după infarct miocardic, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă (7).    
Receptor antagonist al angiotensinei II (AAR). Ele reprezintă o clasă importantă de medicamente 
antihipertensive, bine tolerate. Activarea receptorului AT1 determină vasoconstricția, eliberarea de 
catcololină, producerea de hormoni antidiuretici, remodelarea vasculară și hipertrofia miocardică. AAR 
antagonizează toate aceste efecte, administrarea lor este urmată de relaxarea musculară vasculară lină, 
creșterea, excreția de sare, diminuarea remodelării și hipertrofiei. Blocada selectivă a AT1, determină o 
încurajare compensatorie a angiotensinei II, cu stimulare AT2. De asemenea, determină vasodilatația prin 
bradikinină și oxid nitric. Au eficacitate similară cu cea a ACEI, la pacienții cu infarct miocardic și 
insuficiență cardiacă, cu risc cardiovascular foarte mare, rezultatul este mai favorabil decât după ACEI (8).
Inhibitori ai receptorilor aldosteronului. Aldosteron reduce nivelul de potasiu și magneziu, crește 
reabsorbția sării și sinteza de catcolamină. După administrarea iv de angiotensină II, nivelurile de 
aldosteron și sodiu sunt crescute. Se produce remodelarea vasculara, hipertrofia miocardica si hiperplazia 
suprarenaliana. Hipertensiunea arteriala produsa de aldosteron are un raspuns dificil la medicatie (9).
DISCUȚII. 
Angiotensina II este un vasoconstrictor puternic, produce creșterea tensiunii arteriale, ateroscleroza. 
Conform ghidurilor europene pentru gestionarea hipertensiunii arteriale 2018, tratamentul inhibitorilor 
enzimelor care transformă angiotensina reduce evenimentele cardiovasculare și moartea (8). 
Medicație activă împotriva acțiunilor SRAA prin blocarea căilor sale majore. Antagoniștii ACEI, AAR și 
aldosteron sunt foarte eficienți în controlul tensiunii arteriale. Îmbunătățesc rezultatul în multe condiții 
asociate cu stimularea excesivă a SRAA: hipertrofie ventriculară stângă, nefropatie diabetică, insuficiență 
cardiacă și infarct miocardic (9). 
CONCLUZII. 
SRAA este implicat în insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială și boală renală, prin angiotensină II și 
aldosteron. Activitatea lor este proeminentă față de organele țintă, provocând disfuncții endoteliale, 
vasoconstricție, hipertrofie musculară și fibroză.
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ABSTRACT

High blood pressure is a major cardiovascular risk factor with an increasing incidence in the aging population. 

Blood pressure is the pressure exerted by blood on the artery walls during contraction and rhythmic relaxation 

of the heart. Hypertension occurs when the strength of the blood is stronger than it should be normally. Its 

causes cannot be easily identified and the prevalence of the disease tends to increase with age. The etiology of 

high blood pressure in more than 90% of cases cannot be attributed to a unique, identifiable cause. The 

mechanisms involved are numerous: genetic predisposition, vascular remodeling, endothelial dysfunction, 

renal retention of water and salt, dysfunction of the renin angiotensin-aldosterone system, sympathetic 

autonomic hypertonia and insulin resistance. These incriminated mechanisms are frequently associated with 

hypertensinogenic factors such as obesity, sedentary lifestyle, increased salt intake, dyslipidemia, increased 

alcohol consumption. The key element in the hormonal mechanisms is the renin-angiotensin aldosterone 

system being the main system responsible for the hydrosaline retention and blood pressure increase. However, 

angiotensin II can also be produced at the tissue level independent of the conversion enzyme. This can 

significantly contribute to the onset and progression of high blood pressure and ventricular hypertrophy.                          

DISCUSSION

 In this regard, the studies illustrate the activation of the renin-angiotensin system in prehypertensive subjects 

and the benefits of drug limitation of angiotensin II actions in an early phase, in order to delay the progression 

to high blood pressure.               

Keywords: HYPERTENSION, MECHANISMS, RENIN SYSTEM - ANGIOTENSIN.
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INTRODUCERE
Comparativ cu populația generală, pacienții cu flutter atrial prezintă un risc crescut de complicații 
tromboembolice. Conform ghidurilor actuale, se recomandă stratificarea riscului și managementul flutterului 
atrial într-o manieră similară fibrilației atriale.  Totuși, aceste recomandări sunt bazate în principal pe opiniile 
experților și pe dovezi limitate.
MATERIALE ȘI METODE. SCOPUL LUCRĂRII
Au fost analizate o serie de studii din literatura de specialitate ce au avut drept scop estimarea riscului 
tromboembolic în flutterul atrial și necesitatea anticoagulării.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Cele mai mari studii observaționale au raportat la pacienții cu flutter atrial o creștere a riscului de accident 
vascular cerebral (RR 1.4, 95% CI 1.35-1.46) și a mortalității (RR 1.7, 95% CI 1.2-2.6), comparativ cu 
grupurile de control. Studiile ecocardiografice au raportat o o prevalență a materialului trombotic atrial stâng 
sau în urechiușă între 0 și 38% și prezența contrastului spontan între 21 și 28%, aspecte corelate cu riscul înalt 
de tromboembolism. Un studiu mare recent  sugerează că riscul de accident vascular cerebral (AVC) este mai 
ridicat la pacienții cu fibrilație atrială față de cei cu flutter atrial la același scor CHA2DS2-VASc (fără diferențe 
de vârstă și sex). O problemă de diagnostic și implicit de tratament o reprezintă pacienții cu flutter atrial care 
asociază episoade paroxistice de fibrilație atrială care nu sunt surprinse prin metodele obișnuite. Ca o posibilă 
discuție, se poate argumenta pentru monitorizarea de tip loop recorder în studiile care vor analiza necesarul 
anticoagulării în flutterul atrial, tocmai pentru estimarea cât mai exactă a prevalenței asocierii fibrilație atrială 
– flutter atrial.
CONCLUZII
Majoritatea studiilor de mai sus au demonstrat că prevalența evenimentelor tromboembolice este ridicată la 
pacienții cu flutter atrial. La momentul actual, datele nu pot oferi o delimitare clară în ceea ce privește 
categoriile de pacienți cu flutter atrial ce nu ar necesita anticoagulare. În concluzie, până la efectuarea unor noi 
studii, anticoagularea în flutterul atrial rămâne una dintre bazele tratamentului.

DE CE TREBUIE ANTICOAGULAT FLUTTERUL ATRIAL?
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INTRODUCTION

Compared to the general population, patients with atrial flutter are at an increased risk of thromboembolic 

complications. According to current guidelines, risk stratification and management of atrial flutter are recommended in 

a similar manner as for atrial fibrillation.  However, these recommendations are mainly based on expert opinion and 

limited evidence.

METHODS. OBJECTIVES

Current data and several studies have been analyzed in order to estimate the thromboembolic risk in atrial flutter and the 

need for anticoagulation.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The largest observational studies reported an increased stroke risk (RR 1.4, 95% CI 1.35-1.46) and mortality (RR 1.7, 

95% CI 1.2-2.6) in patients with atrial flutter compared with controls. Echocardiographic studies reported a prevalence 

of thrombus material in the left atrium/appendix ranging from 0% to 38% and spontaneous echo contrast from 21% to 

28%. These findings are correlated with high risk of thromboembolism. A recent large study suggests that the risk of 

stroke is higher in patients with atrial fibrillation than in those with atrial flutter with the same CHA2DS2-VASc score, 

same age and sex. A diagnostic and therapeutic issue is represented by patients with atrial flutter and paroxysmal atrial 

fibrillation which is not detected by usual methods. As a possible discussion, loop recorder monitoring could be used in 

further studies to evaluate the need for anticoagulation in atrial flutter, more precisely to estimate the prevalence of the 

association  between atrial flutter and atrial fibrillation.

CONCLUSIONS

Most studies have reported a high incidence of thromboembolic events in patients with atrial flutter. Existing data cannot 

support a clear recommendation regarding patients with atrial flutter which may not require anticoagulation. In 

conclusion, until further studies, anticoagulation treatment remains one of the main pillars in atrial flutter management.

WHY SHOULD WE ANTICOAGULATE ATRIAL FLUTTER?
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INTRODUCERE
   Disfunctia nodului sinusal reprezinta una dintre cauzele cele mai importante de bradiaritmie ce provoaca 
sincopa. Prevalenta acestei boli in populatia generala ramane, in continuare, necunoscuta datorita unei mari 
diversitati de manifestari clinice si modificari surprinse pe inregistrarea electrocardiografica. Mecanismele ce 
stau la baza alterarii automatismului si conducerii prin nodulul sinusal asociaza pe langa fibroza, inflamatie, 
ischemie, modificari genetice si efectele medicatiei din sfera cardiologica si nu numai. Triptanii sunt o clasă de 
medicamente care acționează ca agoniști ai serotoninei pentru cuparea migrenelor dar care pot declanșa 
angină vasospastică și tahiaritmii ventriculare.
STUDIU DE CAZ
   Prezentam  cazul unui tanar de 30 ani, fumator, fara antecedente cardiovasculare, cu antecedente de migrena 
cluster, partial responsiva la terapia cronica cu Topiramat (monozaharidă sulfamat-substituită, cu efecte 
anticonvulsivante si de preventie a migrenelor), fiind necesar controlul crizelor dureroase prin administrare 
subcutanata de Sumatriptan (agonist selectiv al receptorilor serotoninergici de tip 5- hidroxitriptamină1). 
Prezenta episoadelor repetate de hemicranie de intensitate foarte mare (VAS 9-10), insotite de vertij si stari 
prelipotimice au motivat evaluarea HOLTER ECG, cunoscute fiind efectele cardiovasculare ale medicatiei 
antimigrenoase. Pe inregistrarea HOLTER ECG au fost obiectivate numeroase pauze sinusale cu durata 
maxima de 7,3 secunde, eveniment corelat clinic cu un episod sincopal postmictional aparut in timpul 
administrarii concomitente a Sumatriptanului pentru remisiunea unei noi crize migrenoase. 
DISCUTII
  Efectul secundar cunoscut al Sumatriptanului este durerea toracica, insotita de modificari 
electrocardiografice de tip ischemie tranzitorie, mai ales la administrarea subcutanata, dar intr-un procent 
foarte mic risc/beneficiu. In foarte putine cazuri au fost asociate cu Sumatriptanul angina, aritmia, infarctul 
miocardic si stopul cardiac. Normalizarea traseului HOLTER ECG dupa intreruperea terapiei cu Sumatriptan, 
in conditiile unui cord normal structural ecocardiografic sugereaza ca sincopa si pauza sinusala prelungita 
reprezinta efecte secundare ale Sumatriptanului si constituie argumente in favoarea unei disfunctii de nod 
sinusal indusa iatrogen. Intricarea simptomatologiei cu alte specialitati, efectele cardiovasculare ale 
medicamentelor uzitate necesita supravegherea bolii de baza si monitorizarea permanenta a pacientului in 
cadrul echipei multidisciplinare. Existenta unui risc mic dar imprevizibil pentru reactiile adverse grave chiar 
in conditiile unei evaluari cardiovasculare normale trebuie cunoscuta de medic si pacient.
Cuvinte cheie: NODUL SINUSAL, MIGRENA, SINCOPA, HOLTER ECG, SUMATRIPTAN

SUMATRIPTAN: BOALĂ SAU RISC PENTRU NODUL SINUSAL 
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 BACKGROUND:
     Sinus node dysfunction is one of the most important causes of bradyarrhythmia causing syncope. The 
prevalence of this disease in the general population remains unknown due to a wide variety of clinical 
manifestations and  electrocardiographic recordings changes. The mechanisms underlying the alteration of 
the automatism and conduction through the sinus node associate fibrosis, inflammation, ischemia, genetic 
changes and the effects of drugs. Triptans are a class of medication that act as serotonin agonists to abort  
migraines, but which can trigger vasospastic angina and ventricular tachyarrhythmias.
CASE:
    We present the case of a 30-year-old men, smoker, with no cardiovascular history, but with a history of 
cluster type migraine, partially responsive to chronic therapy with Topiramate (sulfamate-substituted 
monosaccharide, with anticonvulsant effects and migraine prevention), requiring additional subcutaneous 
administration of Sumatriptan (selective serotoninergic 5-hydroxytryptamine 1 receptor agonist) for proper 
pain control.  Repeated episodes of very high intensity migraine (VAS 9-10), accompanied by dizziness and 
prelipotemic events motivated the HOLTER ECG recording, the cardiovascular effects of the anti-migraine 
medication being previously documented. Numerous sinus pauses with a maximum duration of 7.3 seconds 
were identified on the HOLTER ECG. The most significant event clinically correlated with a postmictional 
syncopal episode that occurred immediately after the administration of Sumatriptan for the remission of a new 
migraine crisis.
CONCLUSION:
    The best-known side effect of Sumatriptan is chest pain, accompanied by transient ischemia-type 
electrocardiographic changes, especially after subcutaneous administration, but at a very low risk / benefit 
rate. In very few cases, Sumatriptan has been associated with angina, arrhythmia, myocardial infarction and 
cardiac arrest. Normalization of the HOLTER ECG recording after discontinuation of Sumatriptan therapy 
and absence of cardiac structural damage on echocardiography suggest that the syncope and the prolonged 
sinus pauses represent side effects of Sumatriptan and constitute arguments in favor of a sinus node 
dysfunction iatrogenically induced. Overlapping symptomatology with other specialties, as well as 
considering the cardiovascular effects of the used drugs require the supervision basic disease and the 
permanent monitoring of patient within the multidisciplinary team. The existence of a small, but 
unpredictable risk for serious adverse reactions even under normal cardiovascular evaluation should be 
known by the doctor and the patient.

KEY WORDS: SINUS NODE, MIGRAINE, SYNCOPE, HOLTER ECG, SUMATRIPTAN
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INTRODUCERE
Tahicardia ventriculară (TV) idiopatică (10% din spectrul TV) apare în absența unei anomalii structurale 
cardiace aparente, mecanismul electrofiziologic principal fiind reprezentat de postdepolarizarile tardive și 
este relativ bine tolerată. Prezintă un comportament catecolamin-dependent (indus de efort, stres, anxietate, 
cofeină, simpaticomimetice), poate răspunde la adenozină sau la manevre vagale și este controlată prin 
medicație de tip betablocant sau de inhibitori de canale de calciu (BCC) non-dihidropiridinici.
METODOLOGIE
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 47 ani care s-a prezentat pentru palpitații autolimitate însoțite de 
fatigabilitate, acuze cu debut în urmă cu 6 luni și accentuare în ultimele 3 zile prin frecvență și durată, expresie 
electrocardiografică a numeroase episoade de TV nesustinută cu morfologia QRS de tip bloc de ram stâng 
(BRS) și pozitivitate în derivațiile inferioare (specifică originii din tractul de ejecție al ventriculului drept – 
RVOT). În UPU s-a inițiat amiodaronă intravenos, cu remiterea aritmiei. Bilanțul clinic cardiovascular era în 
limite normale, iar ecocardiografia și coronarografia nu au relevat aspecte morfologice patologice. 
Înregistrarea Holter ECG/24 ore la o zi de la internare a obiectivat rare extrasistole supraventriculare și 
ventriculare izolate. Având în vedere stabilitatea hemodinamică la prezentare în spital și morfologia 
complexelor QRS de tip BRS cu axa inferioară, s-a considerat originea TV din RVOT și s-a optat pentru 
profilaxie cu BCC non-dihidropiridinic (diltiazem 30 mg x3/zi). Ulterior, pacienta a fost externată cu 
recomandarea de evitare a factorilor posibili precipitanți și a fost direcționată către serviciul de 
electrofiziologie.
CONCLUZII
 Morfologia TV este utilă nu numai pentru diagnostic, dar și pentru stabilirea originii aritmiei, element 
prognostic esențial prin posibilitatea terapiei curative cu ablație, în absența unui substrat patologic pre-
existent.

TAHICARDIA VENTRICULARĂ CU ORIGINE ÎN TRACTUL DE EJECȚIE AL 
VENTRICULULUI DREPT – BENIGN SAU MALIGN?
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INTRODUCTION 
Idiopathic ventricular tachycardia (VT) (10% of the VT spectrum) occurs in the absence of apparent cardiac 
structural abnormalities, appearing due to late post-depolarizations and being relatively well tolerated. It 
exhibits catecholamine-dependent behavior (may be induced by effort, stress, anxiety, caffeine, 
sympathomimetics), may respond to adenosine or vagal maneuvers and is controlled by beta-blockers or by 
non-dihydropyridine calcium channel blockers (CCB).
METHODOLOGY 
We present the case of a 47-year-old female patient who presented in the emergency department for self-
limiting palpitations accompanied by fatigue, symptomology with onset 6 months before and worsening in the 
last three days by frequency and duration. On the immediate ECG, numerous episodes of nonsustained VT 
were observed, with left bundle branch block (LBBB) QRS morphology and positivity in the inferior leads 
(specific for the right ventricular outflow tract RVOT origin). In the emergency department, intravenous 
amiodarone was administered with early remission of the arrhythmia. The cardiovascular clinical balance was 
within normal limits, and the echocardiography and coronarography did not reveal any pathological 
morphological aspects. The Holter ECG/24 hours recorded one day after admission showed rare and isolated 
ventricular and supraventricular extrasystoles. Considering the hemodynamic stability at admission and the 
LBBB morphology of the QRS complexes with inferior axis, we considered the RVOT as the origin of VT. 
Therefore, prophylaxis with non-dihydropyridine CCB (diltiazem 30 mg three times a day) was initiated. The 
patient was discharged with the recommendation of avoiding any possible precipitating factors and was 
directed to the electrophysiology department.
CONCLUSIONS
The VT morphology is useful not only for diagnosis, but also for establishing the origin of arrhythmia, an 
essential prognostic element through the possibility of ablative curative therapy, in the absence of a pre-
existing pathological substrate.

RIGHT VENTRICULAR OUTFLOW TRACT ARRHYTHMIA: BENIGN OR 
MALIGNANT? – CASE REPORT
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Pe parcursul sarcinii, datorita modificărilor hormonale si a condițiilor cardiovasculare preexistente, o 
varietate de tulburări de ritm și de conducere pot fi întâlnite deopotrivă la mama sau la făt. Severitatea 
anomaliilor pot varia de la extrasistole la aritmii amenințătoare de viață. Managementul acestor condiții poate 
fi dificil, cunoscut fiind efectul teratogen al anumitor medicamente.

Scopul acestei lucrări este de a analiza managementul optim al problemelor majore ce pot apărea in cursul 
tratamentului aritmiilor materne. Cu toate ca majoritatea terapiilor medicamentoase sunt contraindicate in 
primul trimestru de sarcina, am încercat sa analizam medicația și terapiile disponibile pentru fiecare tulburare 
de ritm, luând in considerare siguranța si eficacitatea utilizării acestora. De asemenea, analizam eficiența 
noilor tehnici terapeutice, precum ablația cardiacă, ce poate fi implementată la pacientele gravide cu nivel 
minim de radiații. 

Cu toate că aritmiile materne și managementul acestora pot fi o dificile,  cunoscând modificările 
hemodinamice induse de sarcina, precum si terapia antiaritmică disponibila, mare parte din cazuri pot fi 
soluționate eficient, fără a influenta dezvoltarea optima a fătului.

Cuvinte cheie: tulburări de conducere, tulburări de ritm, sarcină

TRATAMENTUL TULBURĂRILOR DE RITM DIN TIMPUL SARCINII
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During pregnancy, due to hormonal changes and pre-existing cardiovascular conditions, a number a rhythm 
disorders can occur both in the mother and the fetus. The severity of the disorders can range from benign 
premature contractions to life-threatening arrhythmias. Management of these conditions can be difficult as 
some drugs may have teratogenic side effects.

This review paper focuses on the adequate management of the main problems that can occur when treating 
maternal arrhythmias.  Even though most drug therapies should be avoided in the first trimester, we try to 
analyze which drugs are available for every type of arrhythmia, taking into consideration the longest record of 
safety and efficacy. We also review the efficacy of new techniques, such as cardiac ablation, which have been 
implemented with minimal or no radiation.

Even though maternal arrhythmias can be challenging, with a clear understanding of the maternal 
hemodynamic changes associated with pregnancy, and the appropriate antiarrhythmic therapies available, 
most of the cases can be treated efficiently with no impact on the developing fetus. 

Key words: tachyarrhythmias, conduction disorders, pregnancy 
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INTRODUCERE
Insuficiența cardiacă rămâne un factor de prognostic negativ în ciuda tratamentului maximal, complicațiile 
majore fiind reprezentate de aritmiile ventriculare maligne. De asemenea, pacienții post-endocardită 
valvulară și cu fracție de ejecție (FE) diminuată sunt la risc suplimentar aritmic. 
PREZENTARE DE CAZ
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 48 de ani, cu dublă proteză valvulară mecanică în poziție aortică și 
mitrală post endocardită infecțioasă la vârsta de 23 ani, cu evoluție spre cardiomiopatie dilatativă cu FE 10% și 
bloc de ram stâng, care s-a prezentat în urgență pentru palpitații și dureri toracice anterioare. Evaluarea inițială 
electrocardiografică a obiectivat tahicardie ventriculară (TV) susținută generatoare de instabilitate 
hemodinamică, tratată prin șoc electric extern și ulterior terapie antiaritmică cu amiodaronă. Monitorizarea 
Holter ECG a înregistrat frecvente extrasistole ventriculare izolate, fără alte episoade de TV, iar 
coronarografia nu a evidențiat aspecte patologice. În acest context a fost implantat dispozitiv de resincronizare 
cardiacă cu funcție de resincronizare (CRT-D) cu scopul profilaxiei secundare a morții subite cardiace și 
ameliorării funcției sistolice ventriculare. Ulterior, evoluția clinică a fost favorabilă. 
CONCLUZII
Implantarea unui dispozitiv CRT-D reprezintă terapia maximal intervențională la pacienții cu disfuncție 
sistolică ventriculară și bloc de ram stâng, putând fi indicată atât în prevenția primară și secundară, mai ales la 
pacienții tineri cu cardiomiopatie post-endocardită protezați valvular.

BENEFICIUL CLINIC AL TERAPIEI CRT-D LA PACIENTUL TÂNĂR CU 
CARDIOMIOPATIE POST-ENDOCARDITĂ – PREZENTARE DE CAZ
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INTRODUCTION
Heart failure (HF) remains a negative prognosis factor despite maximal treatment, with major complications 
such as malignant ventricular arrhythmias. Moreover, patients with valvular post-endocarditis and reduced 
ejection fraction (EF) present additional arrhythmic risk.
CASE REPORT
We report the case of a 48-year-old patient with prosthetic mechanical mitral and aortic valve replacement 
after infective endocarditis at the age of 23, complicated with dilated cardiomyopathy with severely impaired 
systolic function, EF 10% and left bundle branch block, who presented in emergency for palpitations and 
chest pain. The initial electrocardiographic evaluation revealed sustained ventricular tachycardia (VT) with 
hemodynamic instability treated by external electric shock and subsequently antiarrhythmic therapy with 
amiodarone. The Holter ECG monitoring revealed frequent ventricular ectopic beats without other VT 
episodes, while coronarography did not reveal pathological issues. In this context, a cardiac resynchronization 
device with a defibrillation function was implanted (CRT-D) with the purpose of secondary prophylaxis of 
sudden cardiac death and improvement of ventricular systolic function. Subsequently, the clinical evolution 
was favorable.
CONCLUSIONS
The implantation of a CRT-D device represents the maximum interventional therapy in patients with left 
ventricular systolic dysfunction and left bundle branch block and can be indicated in both primary and 
secondary prevention, especially in young patients with cardiomyopathy post-endocarditis and valvular 
prosthesis.

THE CLINICAL BENEFIT OF CRT-D IN YOUNG PATIENT WITH DILATED 
CARDIOMYOPATHY POST-ENDOCARDITIS – CASE REPORT
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INTRODUCERE
Terapia de resincronizare cardiacă (TRC) reprezintă o metodă de tratament care a schimbat semnificativ 
prognosticul pacienților cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție redusă. Prin reducerea asincronismului 
atrioventricular, inter și intraventricular, TRC induce revers remodelare, determinând creșterea fracției de 
ejecție, reducerea regurgitării mitrale și îmbunătățirea stării clinice.
PREZENTAREA CAZULUI Expunem cazul unei paciente în vârstă de 76 ani, cu multiple spitalizări pentru  
decompensare cardiacă, care s-a prezentat datorită reapariției dispneei paroxistice nocturne, ortopneei și 
edemelor gambiere. Pacienta avea antecedente de infarct miocardic acut în urmă cu nouă ani, tratat 
conservator datorită prezentării tardive, cu evoluție spre insuficiență cardiacă cronică cu disfuncție sistolică 
severă, fibrilație atrială și bloc de ram stâng (BRS) major. Schema de tratament cronic includea betablocant și 
antialdosteronic, fără posibilitatea de a fi optimizată suplimentar datorită tendinței la hipotensiune arterială. 
După stabilizare clinică și optimizarea parametrilor biologici, echipa inimii a luat în considerare terapia de 
resincronizare cardiacă pentru îmbunătățirea prognosticului pacientei. Asincronismul electric era exprimat 
electrocardiografic  prin prezența BRS major cu o durată a complexului QRS de 160 milisecunde, iar markeri 
ecocardiografici precum septal flash și apical rocking indicau asincronismul mecanic, fiind asociați cu răspuns 
la TRC. Reevaluarea  pacientei la 4 luni după realizarea resincronizării cardiace a obiectivat prezența 
răspunsului clinic, cu o îmbunătățire a  simptomatologiei cu două clase NYHA. Totodată, s-a obiectivat 
prezența răspunsului ecocardiografic, prin creșterea fracției de ejecție cu 5%, pacienta nemaiavând ulterior 
spitalizări pentru decompensare cardiacă. Ulterior, prin normalizarea valorilor tensionale, s-a putut optimiza  
schema de tratament, cu introducerea sacubitril/valsartan.
DISCUȚI
Resincronizare cardiacă reprezintă o terapie care poate face diferența în managementul pacienților cu 
insuficiență cardiacă. Selecția pacienților care ar putea beneficia cel mai mult  de pe urma TRC rămâne însă un 
subiect încă dezbătut. O abordare imagistică multimodală care să evalueze viabilitatea miocardică prin tehnici 
de medicină nucleară sau rezonanță magnetică cardiacă ar putea optimiza selectarea pacienților propuși 
pentru TRC, iar noile metode de resincronizare cardiacă precum stimularea de fascicul His sau stimularea 
endocardică de ventricul stâng ar putea îmbunătăți rata actuală de răspunsul la această terapie.
CUVINTE CHEIE:INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ, TERAPIE DE RESINCRONIZARE CARDIACĂ, 
ASINCRONISM VENTRICULAR

UN CAZ ÎN CARE TERAPIA DE RESINCRONIZARE CARDIACĂ
FACE  DIFERENȚA
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INTRODUCTION
Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) represents a therapeutic approach which changed significantly the 
prognosis of patients with heart failure and decreased ejection fraction. By reducing atrioventricular, inter and 
intraventricular asynchrony, CRT induces reverse remodelling,  increasing the ejection fraction, reducing 
mitral regurgitation and improving the clinical status.
CASE SUMMARY
We submit the case of a 76 year-old female patient with multiple hopitalizations for decompensated heart 
failure, who presented  for reccurence of  paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea, and pretibial oedema. 
The patient had a medical history of acute myocardial infarction nine  years ago, treated conservatively due to 
late presentation, with development of heart failure with reduced ejection fraction, atrial fibrillation and major 
left bundle branch block (LBBB). The chronic treatment recommendation included a betablocker and an 
aldosterone antagonist, without the possibility of further optimization due to arterial hypotension tendency. 
After clinical stabilization and improvement of biological parameters, the heart team considered CRT, in order 
to improve the patient prognosis. Electrical  dyssynchrony was electrocadiographically expressed by the 
major LBBB  with a QRS duration of 160 milliseconds, and echocardiographic markers such as apical rocking 
and septal flash indicated mechanical dyssynchrony, being associated with CRT response. The evaluation four 
months after the resynchronization procedure, revealed the presence of clinical response, with a symptomatic 
improvement by two NYHA classes. Echocardiographic response was also noticed, with an increase in the 
ejection fraction by 5%, with no subsequent hospitalizations for decompensated heart failure up to present. 
Furthermore, blood pressure normalization made possible the optimization of medical therapy by introducing 
sacubitril/valsartan.
DISCUSSIONS
Cardiac resynchronization represents a therapy which can make the difference in heart failure patients 
management. However, selecting the patients who could benefit the most from CRT is still a debatable matter. 
A multimodal imagistic approach  with  assessment of myocardial viability by nuclear medicine techniques or 
cardiac magnetic resonance could optimize patient selection for CRT and new methods of cardiac 
resynchronization such as His bundle pacing or left ventricular endocardial pacing could improve the current 
response rates.

KEY WORDS: HEART FAILURE, CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY, VENTRICULAR 
ASYNCHRONY
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Vesta de defibrilare (WCD) este un dispozitiv portabil utilizat  de catre  pacienții care au un risc crescut de 
moarte subita cardiaca. WCD le permite medicilor să evalueze riscul aritmic al pacientului și sa stabileasca 
abordarea terapeutica adecvata fiecarui pacient in parte.
    WCD este un dispozitiv non-invaziv, cu o greutate redusa si usor de utilizat. Acesta este alcatuit din două 
componente principale - o vesta și un monitor. Dispozitivul reuseste sa monitorizeze continuu ritmul inimii 
prin intermediul electrozilor localizati la nivelul toracelui și in cazul in care este detectat un ritm cardiac care  
pune viața în pericol  poate descarca șocuri electrice externe necesare opririi aritmiilor si restabilirii ritmului 
cardiac anterior.
    Defibrilarea aritmiilor maligne in cel mai scurt timp este cel mai important factor în salvarea vieții victimei  
ce dezvolta aceste patologii. Fiecare minut care trece scade șansa de supraviețuire a pacientului cu 10%. WCD 
nu necesită intervenție externa, fiind complet automat. Socul electric extern aplicat are o rata de reusita in 
resuscitarea pacienților de 98% inca de la aplicarea primei terapii. 
    Dispozitivul este o optiune terapeuntica pentru pacientii care necesita implantarea unui defibrilator automat 
dar care au contra-indicatii temporare sau definitive sau care refuza aplicarea acestuia. Printre acestia se 
numara pacientii care au suferit un infarct miocardic (timpul de așteptare pentru implantarea ICD este de 40 de 
zile), pacientii inainte și imediat după CABG sau PTCA (timpul de așteptare pentru implantarea ICD este de 
90 de zile), pacientii programatati pentru transplant cardiac, dar si pacientii ce au o boala terminală cu speranța 
de viață mai mică de un an sau cand starea pacientului întârzie sau interzice implantarea ICD.
   Exista anumite controverse legate de utilizarea acestor dipozitive, in special datorita riscului de indentificare 
si eliberare de soc electric extern pentru un ritm cardiac ce nu necesita terapie de defibrilare.
   In acest moment mai sunt necesare studii mai ample pentru a putea stabili adevarata valoare a vestei de 
defibrilare.

VESTA DE DEFIBRILARE - SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ

 2 1, 2  2  3  2  2 etriș1, 2S.E. Popescu , M.S.C. Haba , A. Crisan , A.S. Popescu , A.M. Ursaru , I. Cîrneala , A.O. P , D.N. 
 2Tesloianu

1 
   Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgenţe „Sf. Spiridon” , Iași

2
   Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,

3      Spitalul Clinic de Recuperare Iași,

VOLUM REZUMATE



Wearable cardioverter defibrillator (WCD) is a portable device used by patients who have an increased  risk of 
sudden cardiac death. A WCD allows physicians to assess the patient's arrhythmic risk and to establish the 
appropriate therapeutic approach for each patient.
 WCD is a non-invasive, lightweight and easy-to-use device. It consists of two main components - a 
garmentand and a monitoring device. The WCD by means of electrodes located at the level of the chest 
manages to continuously monitor the heart's rhythm and if a heart rhythm is detected that can endanger the life 
it can discharge the external electrical shocks necessary to stop the arrhythmias and restore the previous heart 
rate.
 Defibrillation of malignant arrhythmias in the shortest time is the most important factor in saving the life of 
the victim who develops these pathologies. Every passing minute decreases the chances of survival of the 
patient by 10%. The WCD does not require external intervention, being completely automatic. The external 
electric shock applied has a 98% chance of success at the first treatment for the resuscitation of patients.
WCD is a therapeutic option for those patients who require an ICD but who have temporary or definitive 
contraindications for it or for those who decline it. Among them there are patients who have suffered a 
myocardial infarction ( waiting time for ICD implantation is 40 days), patients before and immediately after 
CABG or PTCA (waiting time for ICD implantation is 90 days), patients scheduled for heart transplantation, 
patients with a terminal disease who have a life expectancy of less than one year or when the patient's 
condition delays or prohibits the implantation of ICD.
There are some controversies regarding the use of these devices, in particular due to the risk of identification 
and release of external electric shock for heart rate that does not require defibrillation therapy.
More studies are needed at this time to establish the real value of the .wearable cardioverter defibrillator

WEARABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR – BRIEF  REVIEW
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INTRODUCERE
Blocul atrio-ventricular (BAV) total poate surveni în multiple situații patologice. Chiar dacă, la prima 
vedere, ar putea fi considerat un diagnostic ECG clar, multiplele sale etiologii reprezintă provocări în ceea 
ce privește abordarea terapeutică particulară a fiecărei cauze în parte.
PREZENTARE DE CAZ
Prezentăm cazul unui pacient de 68 de ani, cu multipli factori de risc cardiovascular (tabagism cronic, 
obezitate, hipertensiune arterială) pentru care s-a solicitat ambulanța, după ce a fost găsit inconștient în 
propria locuință. Pacientul suferise recent o amputație bilaterală cauzată de o ischemie depășită a 
membrelor inferioare. La primul contact medical, pe monitor s-a evidențiat ritm sinusal, cu trecere 
ulterioară rapidă în BAV total cu instabilitate hemodinamică (TA= 65/35 mmHg). Ecocardiografic s-a 
obiectivat un cord global dilatat, cu funcție sistolică sever deprimată și cu un grad moderat de 
hipertensiune pulmonară. Am efectuat imediat stimulare cardiacă temporară transvenoasă, cu pacing 
eficient 70 bpm, în paralel pacientul fiind intubat oro-traheal și ventilat mecanic. Trei ore mai târziu a 
instalat stop-cardiorespirator (activitate electrică fără puls), non-responsiv la manevrele de resuscitare. La 
autopsie s-a evidențiat prezența unei mici arii de infarct subendocardic la nivel septal și un tromb ocluziv 
la nivelul arterei pulmonare interlobare drepte, plus lichid pleural în cantitate mare.
CONCLUZII
Atât infarctul miocardic acut, cât și trombembolismul pulmonar, determină o mortalitate înaltă, BAV total 
fiind nu doar una din formele clinice de prezentare ale acestor patologii, ci și una din complicațiile 
potențial fatale. În acest caz, evoluția nefavorabilă, chiar în prezența unui pacing invaziv eficient, a fost 
agravată și de multiplii factori de risc și de comorbiditățile de fond ale pacientului.

CÂND DOAR AUTOPSIA EVIDENȚIAZĂ ETIOLOGIILE MULTIPLE ALE UNUI 
BLOC AV TOTAL: UN CAZ FĂRĂ HAPPY END
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INTRODUCTION
A complete atrio-ventricular (AV) block can occur in several clinical circumstances. Even if, at first sight, 
it may be a clear ECG finding, its multiple etiologies represent challenges for an appropriate therapeutic 
approach. Ideally, the essential temporary or permanent cardiac pacing must be performed at the same 
time as the etiological treatment.
CASE REPORT
We report the case of a 68-year-old male, with multiple cardiovascular risk factors (chronic smoking, 
obesity, hypertension) who was referred to emergency room after being found unconscious in his home. 
The patient has recently suffered a bilateral leg amputation due to complicated peripheral artery disease. 
At first medical contact, the patient initially presented sinus rhythm on monitor, that rapidly turned into a 
complete AV block with hemodynamic instability (BP 65/35 mm Hg). Echocardiography revealed a 
globally dilated heart, with severely impaired systolic function, accompanied by moderate pulmonary 
hypertension. A successful temporary invasive cardiac pacing was performed in emergency, the patient 
being also intubated and mechanically ventilated. Three hours later he installed sudden cardiac arrest 
(pulseless electrical activity), unresponsive to cardio-pulmonary resuscitation. The autopsy revealed a 
small subendocardial area of myocardial infarction at septal level and an occlusive thrombus of the right 
interlobar pulmonary artery with an important pleural effusion.
CONCLUSIONS
Both acute myocardial infarction and pulmonary embolism cause high mortality rates, one of their 
potentially fatal complications or forms of presentation being the complete AV block. The negative 
outcome, even in the presence of an efficient invasive cardiac pacing, was also amplified by his recent 
major surgery and subjacent comorbidities and risk factors.

WHEN ONLY THE AUTOPSY REVEALS THE MULTIPLE ETIOLOGIES OF A 
COMPLETE AV BLOCK: A CASE WITHOUT HAPPY END
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INTRODUCERE: 

    Subiectul este de actualitate prin caracterul interdisciplinar, prin riscul matern, obstetrical și fetal asociat, 

cât și prin particularitățile de management.
Material și metodă: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii de specialitate și a ghidurilor în vigoare, 
expunerea subliniază modificările hemodinamice din sarcină care condiționează riscul proaritmic, descrie 
modificările fiziologice ale electrocardiogramei și parcurge recomandările pentru cele mai frecvente aritmii, 
prin prisma riscului materno-fetal.
REZULTATE: 
  Aritmiile sunt printre cele mai frecvente patologii în sarcină, cu incidență în creștere. Modificările 
hemodinamice particulare pot demasca patologii cardiace latente sau pot agrava afecțiuni preexistente, care 
sunt cauza aritmiilor. Din punct de vedere practic este esențială diferențierea situațiilor benigne de aritmiile cu 
substrat patologic ce necesită urmărire și tratament. Aritmiile supraventriculare sunt cele mai frecvente, în 
timp ce aritmiile ventriculare maligne, bradiaritmiile și tulburările de conducere sunt rare. Fibrilația atrială 
poate fi prost tolerată de mamă și făt, are risc crescut de mortalitate. Pentru gravidele cu istoric de tahicardii 
supraventriculare și ventriculare este de preferat ablația pe cateter anterior sarcinii. Supravegherea și 
managementul aritmiilor la naștere sunt diferite în funcție de categoriile de risc obstetrical și fetal. 
Cardioversia electrică este sigură în orice perioadă a sarcinii, în timp ce ablația pe cateter și cardiostimularea 
se aplică individualizat. Alegerea antiaritmicelor este condiționată de riscul teratogen și patologia cardiacă 
asociată, și se va face în funcție de administrarea în urgență sau pe termen lung. Stratificarea riscului de 
accident vascular cerebral urmează regulile generale, anticoagulantele non-vitamină K sunt interzise în 
timpul sarcinii.
CONCLUZII:
   Aritmiile sunt frecvente în sarcină. Riscul potențial de morbi-mortalitate există pentru mamă și făt în special 
pentru gravidele cu afecțiuni structurale cardiace. Evaluarea precoce, supravegherea adecvată și tratamentul 
individualizat condiționează evoluția și prognosticul materno-fetal. 

Cuvinte cheie: ARITMII, GRAVIDITATE, RISC MATERN, RISC FETAL, MANAGEMENT. 

ARITMIILE ȘI GRAVIDITATEA – O PROVOCARE DIAGNOSTICĂ ȘI
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INTRODUCTION: 
  The subject is up to date due to its interdisciplinary character as well as the associated maternal, obstetrical, 
fetal risk, and management features.
Material and method: Based on the systematic review of the dedicated literature and actual guidelines, the 
topic highlights the hemodynamic changes during pregnancy implicated in the creation of a pro-arrhythmic 
risk, describes ECG physiological changes and covers the recommendations for the most frequent 
arrhythmias in terms of maternal-fetal risk. 
RESULTS: 
   Arrhythmias are among the most common pathological conditions during pregnancy, with increasing 
incidence. The specific hemodynamic changes unmask latent cardiac conditions or worse pre-existing disease 
which cause the arrhythmias. From a practical point of view, the distinction between benign conditions and 
underlying structural heart disease-based arrhythmias which requires follow-up and treatment, is critical. 
Supraventricular arrhythmias are common, while life-threatening ventricular arrhythmias, bradiarrhythmias 
and conduction disturbances are rare. Atrial fibrillation can be poorly tolerated by mother and fetus, and is 
associated with an increased mortality risk. Catheter ablation should be considered prior to pregnancy for 
women with pre-existing supraventricular and ventricular tachyarrhythmias. The surveillance and 
management of arrhythmias at time of delivery should be planned according to the obstetrical and fetal risk 
categories. Electrical cardioversion is safe in all phases of pregnancy, while catheter ablation and pacing 
should be applied in a differentiated and individualized manner. The choice of antiarrhythmic drugs should be 
directed by the teratogenic risk, associated cardiac disease, and depending on the acute or long-term 
administration. The same rules for stroke risk stratification should be used, non-vitamin K oral 
anticoagulation drugs are prohibited during pregnancy.
CONCLUSIONS: 
  The arrhythmias are common during pregnancy. The potential risk for morbidity and mortality exists for 
mother and fetus, especially in pregnant women with structural heart disease. Early evaluation, appropriate 
surveillance and individualized treatment are necessary for optimal maternal and fetal prognosis and 
outcomes. 
Key words: ARRHYTHMIAS, PREGNANCY, MATERNAL RISK, FETAL RISK, MANAGEMENT. 
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INTRODUCERE:
    SUCCESUL TRATAMENTELOR MEDICALE sau/și chirurgicale  obținute, nu sunt suficiente, dacă nu 
se inițiază măsuri care să refacă în mod optim capacitățile fizice și intelectuale ale bolnavilor 
cardiovasculari și să ducă implicit la reintegrarea lor, în viața de familie, profesională și socială. Acest 
concept de recuperare (reabilitare, readaptare) cardiacă a bolnavilor coronarieni, găsește un ecou din ce în 
ce mai mare în lumea medicală și o aderență crescândă în rândul bolnavilor, mai ales la cei care au avut un 
accident coronarian. 
OBIECTIVE: 
- Recondiționarea bolnavilor spre a realiza activitățile zilnice
- Educarea bolnavilor de a schimba stilul de viață, eliminând factorii de risc cardiac
- Recâștigarea încrederii în sine a bolnavilor spre o viață socio-profesională normală și în siguranță
DISCUȚII: 
    Lucrarea își propune să argumenteze importanța și eficiența tratamentului recuperator interdisciplinar în 
cea ce privește îmbunătățirea calității vieții și prelungirea supraviețuirii printr-un management de calitate 
al serviciilor de nursing și recuperare cardiacă, urmărind controlul, ameliorarea sau reversibilitatea parțială 
și în multe cazuri completă a simptomelor și proceselor fiziopatologice care conduc la incapacitatea 
cardiacă. 
MATERIALE SI METODE:
    Pentru identificarea adecvată și stabilirea obiectivelor terapeutice în recuperare, selectarea mijloacelor 
specifice constituie prima etapă (primum movens) și este întodeauna o evaluare complexă și pe cât 
posibilă standardizată. O abordare integrativă a sănătății cardiace include o evaluare a obiceiurilor, 
activităților fizice, a condițiilor de mediu, a medicației, comorbidităților, factorilor de stres, nivelul 
suportului social și istoricul familial prin stabilirea de diagnostice de nursing cât mai precise, urmat de un 
program de reabilitare cardiacă, adecvat și individualizat fiecărui pacient în parte. 

CUVINTE CHEIE: recuperare cardiacă,  nursing, fizioterapeut. 

NURSINGUL ȘI RECUPERAREA MEDICALĂ CARDIACĂ PRIN EXERCIȚII 
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INTRODUCTION:
   THE SUCCESS of the obtained MEDICAL and/ or surgical TREATMENTS is not enough, unless measures 
are initiated that optimally restore the cardiovascular patients' physical and intellectual capacities and 
implicitly lead to their reintegration into family, professional and social life. This concept of cardiac recovery 
(rehabilitation, rehabilitation) of the coronary patients finds an increasing echo in the medical world and a 
growing adherence among patients, especially in those who have had a coronary accident.
OBJECTIVES: 
- Reconditioning of patients to perform daily activities
- Educating patients to change their lifestyle by eliminating cardiac risk factors
- Regaining patients' self-confidence towards a normal and safe socio-professional life
DISCUTIONS:
    The paper aims to motivate the importance and effectiveness of the interdisciplinary recovery treatment in 
terms of improving the quality of life and prolonging the survival through quality management of the nursing 
and cardiac recovery services, following the control, partial and in many cases complete amelioration or 
reversibility of the symptoms and physiopathological processes that lead to cardiac failure.
MATERIALS AND METHODS: 
   For the proper identification and establishment of the therapeutic objectives in recovery, the selection of 
specific means is the first stage (primum movens) and is always a complex and as standardized as possible 
assessment. An integrative approach to cardiac health includes an assessment of the habits, physical activities, 
environmental conditions, medication, comorbidities, stress factors, social support level, and family history 
by establishing as accurate nursing diagnoses as possible, followed by a program of cardiac rehabilitation, 
appropriate and individualized to each patient.
KEYWORDS: cardiac recovery, nursing, physiotherapist. 
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INTRODUCERE
    Pandemia generată de infecția cu virusul SARS-Cov-2 a pus o tensiune enormă asupra sistemelor de 
îngrijire medicală din întreaga lume, cu implicații deosebite în ceea ce privește modul în care sunt 
efectuate intervențiile cardiovasculare, inclusiv implantarea de cardiostimulatoare electrice permanente și 
defibrilatoare automate. Triajul eficient al acestor pacienți a devenit o adevărată provocare în contextul 
actual, iar internarea în spital a unui pacient presupune la acest moment testarea RT-PCR pentru infecția cu 
virusul SARS-Cov-2, însă, datorită timpului mai lung de prelucrare și dificultatea crescută de recoltare a 
probelor, se efectuează în primă instanță teste serologice.
STUDIU DE CAZ
     Vă prezentăm cazurile a trei paciente internate în Clinica de Cardiologie a Spitalului “Sfântul 
Spiridon”, Iași, în lunile aprilie-mai, în perioada de plină pandemie COVID-19 în România.
Pacienta L.A., subfebrilă, cu un episod sincopal la domiciliu este diagnosticată cu bloc atrioventricular 
total cu o frecvență cardiacă medie de 40/min, cu test rapid COVID-19 pozitiv la momentul internării. În 
condiții de maximă protecție pentru echipa intervențională, se efectuează cardiostimularea electrică 
permanentă a pacientei, fără evenimente intra- sau postprocedurale. Rezultatul ulterior al testării RT-PCR 
a relevat un rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2. 
Pacienta S.F., afebrilă, cu test RT-PCR negativ la Spitalul Focsani, este redirecționată către Clinica de 
Cardiologie Iași în vederea cardiostimulării, având în vedere diagnosticul de boală de nod sinusal forma 
bradi-tahi. Testarea RT-PCR la internare relevă de asemenea un rezultat negativ, astfel încât se efectuează 
intervenția fără protecție specifică COVID-19. În ziua următoare, pacienta devine febrilă, iar noul test RT-
PCR este pozitiv pentru COVID-19. Nici unul dintre membrii echipei intervenționale nu a fost pozitiv la 
testarea ulterioară.
Pacienta C.M., pozitivă pentru infecția cu SARS-Cov-2, este diagnosticată cu bloc atrioventricular total, 
pentru care se realizează cardiostimularea electrică permanentă, intervenționiștii fiind echipați complet.
CONCLUZII
     Pandemia actuală cu CORONAVIRUS și-a pus amprenta asupra modului și nivelului de protecție 
necesar echipei de intervenție cardiovasculară, întrucât chiar dacă probele pentru testarea RT-PCR sunt 
recoltate în condiții perfecte și la momentul ideal, pot să apară un număr substanțial de rezultate false. 
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INTRODUCTION
       The pandemic caused by SARS-Cov-2 virus infection has put enormous strain on healthcare systems 
around the world, with major implications for how cardiovascular interventions are now performed, 
including the implantation of permanent electrical pacemakers and automatic defibrillators. Efficient triage 
of these patients has become a real challenge in the current context, and the hospitalization of a patient 
currently involves RT-PCR testing for SARS-Cov-2 virus infection, but due to the longer processing time 
and the increased difficulty of collecting the samples, serological tests are being performed in first 
instance.
CASE REPORT
        We report the cases of three patients hospitalized in the Cardiology Clinic of the “Saint Spiridon” 
Hospital, Iasi, between April and May, during the COVID-19 pandemic period in Romania.
Patient L.A., subfebrile, with a syncopal episode at home is diagnosed with complete heart block with an 
average heart rate of 40/min, and at the time of admission with a positive rapid COVID-19 test. Under 
conditions of maximum protection for the intervention team, is performed the permanent electrical 
cardiostimulation, without intra- or postprocedural events. The subsequent result of the RT-PCR test 
revealed a negative result for SARS-Cov-2 virus infection.
Patient S.F., afebrile, with negative RT-PCR test at Focsani Hospital, is redirected to Cardiology Clinic 
Iasi for cardiostimulation, considering the diagnosis of sinus node disease. Admission RT-PCR testing also 
revealed a negative result, so the intervention is performed without specific COVID-19 protection. The 
next day the patient becomes feverish and the new RT-PCR is positive for COVID-19. None of the 
members of the interventional team were positive on subsequent testing.
Patient C.M., positive for SARS-Cov-2 infection, is diagnosed with complete heart block, for which is 
performed permanent electrical cardiostimulation with the interventionists being fully equipped.
CONCLUSIONS
        The current pandemic with CORONAVIRUS has influenced the way and the level of protection 
needed by the cardiovascular intervention team, since even if the samples for RT-PCR testing are collected 
in perfect conditions and at the ideal time, a substantial number of false results can occur.
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INTRODUCERE:
  SARS COV 2, noul coronavirus, intra in palmaresul patologic uman cu multe necunoscute privind 
complicatiile pe termen mediu si lung, acestea fiind descoperite odata cu evolutia contemporana a acestui 
virus. 
   Prezentam retrospectiv cazul unui pacient internat in perioada 02.04.2020-29.04.2020 cu diagnosticul de 
Infectie SARS COV 2.
STUDIU DE CAZ:
   Pacient in varsta de 53 ani, cadru medical, cunoscut in antecedente cu HTA, DZ tip II ADO tratat, este 
internat in Sp. Suceava pe data de 01.04.2020 pentru febra (39.2C), frisoane, mialgii, artralgii, cefalee, astenie 
fizica marcata. S-a efectuat test PCR SARS COV 2 – pozitiv  motiv pentru care a urmat tratament cu 
Lopinavir/Ritonavir si Hidroxiclorochina. Datorita accentuarii dispneei si a mentinerii simptomatologiei, a 
CT-ului evocator pentru infectie SARS COV 2, se decide transferul in clinica noastra. 
   Se transfera pe data de 02.04.2020 cu stare generala influentata, afebril, constient, cooperant, pulmonar: 
raluri crepitante diseminate pe ambele arii pulmonare, SpO2 92% a.a., FR 28 resp/min, zgomote cardiace 
ritmice, tahicardic, TA 140/100mmHg, FC 113 b/min, abdomen depresibil, nedureros, TI si mictiuni 
fiziologice, fara semne de iritatie meningeana.
    Paraclinic: leucocitoza cu neutrofilie, trombocitoza, sindrom inflamator, hiperglicemie, sindrom de retentie 
azotata, sindrom de hepatocitoliza, hipercolesterolemie
  Pe parcursul spitalizarii a avut o evolutie fluctuanta, cu dispnee la eforturi mici, tuse seaca iritativa, 
constrictie toracica, tahicardie. S-a luat legatura cu medicul Cardiolog care a recomandat tratament cu 
Bisoprolol, modulat si monitorizat de catre specialistul cardiolog, cu toleranta buna si revenire la o frecventa 
cardiaca normala in aproximativ 7 zile. Tratamentul urmat a fost conform protocolului pentru SARS COV 2 
cu evolutie buna. Se externeaza vindecat cu doua teste RT-PCR SARS COV 2 negative, cu frecventa cardiaca 
si tensiune arteriala constant mentinute.
DISCUTII: 
    Antecedentele cardiovasculare reprezinta factori de risc importanti privind evolutia infectiei SARS COV 2 
catre forme medii si grave. Datorita interactiunilor medicamentoase, tratamentul trebuie instituit in 
colaborare cu medical cardiolog. 
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INTRODUCTION:
    SARS COV 2, the new coronavirus, enters the human pathological record with many unknowns regarding 
the medium and long term complications, these being discovered with the contemporary evolution of this 
virus.
   We present retrospectively the case of a hospitalized patient during 02.04.2020-29.04.2020 with the 
diagnosis of SARS COV 2 Infection. 
CASE STUDY: 
    A 53-year-old patient, known to have a history of hypertension, diabetes mellitus type II, is hospitalized in 
Sp. Suceava on 01.04.2020 for fever (39.2C), chills, myalgia, arthralgia, headache, marked physical asthenia. 
The SARS COV2 PCR test was performed - positive, that's the reason why they initiated the treatment with 
Lopinavir/Ritonavir and Hidroxicloroquine. Due to the exacerbation of dyspnea and the maintenance of 
symptoms, the evocation of CT for SARS COV 2 infection, the transfer to our clinic is decided.
    He transfers on 02.04.2020 to our clinic with influenced general condition, no fever, present, pulmonary: 
crackling rales disseminated on both lung areas, SpO2 92% a.a., FR 28 resp/min, rhythmic heart sounds, 
tachycardia, TA 140/100mmHg, FC 113rpm, depressed abdomen, painless, normal bowl movement, no signs 
of meningeal irritation.
  Paraclinical: leukocytosis with neutrophilia, thrombocytosis, inflammatory syndrome, hyperglycemia, 
nitrogen retention syndrome, hepatic cytolysis syndrome, hypercholesterolemia.
    During hospitalization he had a fluctuating evolution, with dyspnea, irritative dry cough, chest constriction, 
tachycardia. We contacted the cardiologist who recommended treatment with Bisoprolol, modulated and 
monitored by the specialist, with good tolerance and the normalisation of the heart rate in about 7 days. The 
treatment was according to the protocol for SARS COV 2 with good evolution. Is discharged cured with two 
negative SARS COV 2 RT-PCR tests, with constant heart rate and blood pressure.
DISCUSSIONS:
    Cardiovascular history is an important risk factor for the evolution of SARS COV 2 infection to 
moderate and severe forms. Due to drug interactions, the treatment should be instituted in collaboration 
with a cardiologist.
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