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1 Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Judetean de Urgente “Sf. Spiridon” Iasi 
2 Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi 

 

INTRODUCERE 

Insuficiența cardiacă cronică (ICC), stadiul final al multor afecțiuni cardiace, este o condiție 

cu deteriorare progresivă, cu impact major asupra calității vieții. Terapia modernă a IC s-a dezvoltat 

semnificativ în ultimii ani, fiind elaborată o strategie complexă și sistematică, cu scopul de a reduce 

morbiditatea și mortalitatea. Astfel, măsurile non-farmacologice (stilul de viață), tratamentul 

medicamentos, ulterior abordarea intervențională (dispozitivele cardiace), conduc la încetinirea 

procesului de remodelare cardiacă sau chiar revers-modelarea miocardului. Totuși, la unii pacienţi, 

în pofida tratamentului medical optim, sunt obţinute rezultate destul de modeste, cu persistenţa 

semnelor și simptomelor de IC. 

 

PREZENTAREA CAZULUI 

Am examinat pacienta M.P., de sex feminin, în vârstă de 65 ani, care s-a prezentat în urgentă 

pentru semne și simptome specifice IC decompensate: tuse seacă, transpirații, dispnee de repaus, 

fatigabilitate, edeme membre inferioare. 

Pacienta este cunoscută cu cardiomiopatie dilatativă (cu artere coronare normale 

angiografic) de la vârsta de 61 ani, bloc de ram stâng (BRS) documentat de la vârsta de 63 ani, 

insuficiență cardiacă cronică clasa lll NYHA – 3 decompensări ale IC în ultimii 2 ani, fără factori 

cerți de decompensare, hipertensiune arterială esențială grad 2 risc foarte înalt, hipertensiune 

pulmonară moderată și ateromatoză aortică. 

Pacienta nu prezintă factori de risc cardiovasculari, aceasta negând consumul tabagic sau de 

alcool, iar istoricul familial nu decelează elemente semnificative. 

Declară că este compliantă terapeutic și igieno-dietetic, fiind sub tratament la domiciliu cu 

carvedilol 6,25 mg x3/zi, furosemid 40mg - 1cp/zi, spironolactonă 100mg - 1cp/zi, ramipril 5mg - 

1cp /zi, digoxin 0,25mg - 1/2cp, 5/7 zile și acizi grași esențiali ω3 - 1g x2 /zi, medicamente în doze 

maxim tolerate . 

Examenul clinic obiectiv la internare relevă stare generală influențată pe fond de 

fatigabilitate marcată, IMC 29 kg/m2, semne de retenție hidrică (edeme gambiere importante 

bilateral, diureză aprox 800 ml/zi - declarativ). Examenul aparatului respirator constată dispnee la 

eforturi mici până la dispnee de repaus, raluri subcrepitante bazal bilateral, SpO2 90% aa cu necesar 

de oxigenoterapie, iar la examenul aparatului cardiovascular se observă TA 140/100mmHg, FC 

70/min, zgomote cardiace ritmic și suflu sistolic grad 3/6 pluriorificial cu maxim de intensitate în 

focarul mitral. 

Analizele de laborator se regăsesc în tabelul I. 

 

Tabelul I. Analize de laborator 
 

Globule roșii 5 050 000/mm3 Glicemie 104 mg/dl 

Hemoglobina 14 mg/dl Rezervă alcalină 18,9 mmol/l 

Globule albe 8 010/mm3 CRP 0,89 mg/dl 

Formulă leucocitară PMN 63% Colesterol total 270 mg/dl 
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Hematocrit 45% HDLc 25 mg/dl 

Trombocite 220 000/mm3 LDLc 208 mg/dl 

INR 1,28 Trigliceride 137 mg/dl 

Uree 63 mg/dl Acid uric 5,1 mg/dl 

Creatinină 1,12 mg/dl TGP 28 U/L 

Clearence creatinină 70 ml/min/1,73m2 GGT 33 U/L 

Sodiu 133 mmol/l TGO 30 U/L 

Potasiu 4,7 mmol/l CK 55 U/L 

TSH 1,55 mIU/L CK-MB 16 U/L 

Sumar de urină patologic cu piurie, bacteriurie 

si urocultura pozitivă pentru E.coli 

NT pro BNP 9 605 pg/mL 

Ft3, Ft4 normale 

Pe electrocardiograma de repaus s-a observat ritm sinusal, 80/min, AQRS 0 grade, complexe 

QRS cu aspect de BRS cu durată de 160 msec (fig. 1). 

 

Fig. 1. Electrocardiograma la internare: ritm sinusal 80/min, BRS 

 

Ecocardiografia transtoracică a constatat: ventricul stâng (VS) dilatat (66 mm), aspect de 

cardiomiopatie dilatativă cu funcție sistolică sever diminuată (FEVS Simpson 23%) prin hipokinezie 

difuză și sept interventricular diskinetic, hipertrofie concentrică de VS, regurgitări valvulare 

funcționale (IM grad III, IT grad III, IAo grad I), hipertensiune pulmonară moderată (gradient VD-

AD 50mmHg), lichid pericardic normal. 

Radiografia toracică efectuată în UPU, la internare, a descris: cardiomegalie, desen 

pulmonar accentuat de tip reticulo-nodular. 

Pe parcursul internării, s-a ajustat tratamentul de insuficiență cardiacă prin inițierea 

combinației Sacubitril-Valsartan (Entresto®) la 3 zile de la oprirea ramipril, cu titrare progresivă 

până la doza maximală de 97/103 mg x 2/zi, conform recomandărilor de ghid. 

În evoluție, la o luna de la inițierea Entresto® a fost observată ameliorarea simptomatologiei 

și îmbunătățirea contractilității la reevaluarea ecocardiografică (FEVS crescută de la 20% la 27% - 

metoda Simpson). 

În continuare, s-a decis ca soluţie optimă pentru îmbunătăţirea funcţiei sistolice a 

ventriculului stâng aplicarea terapiei de resincronizare cardiacă (CRT) (ritm sinusal, disfuncţie 

sistolică severă, bloc de ram stâng, durata QRS peste 160 ms, ICC clasa III NYHA după stabilizare), 

cu indicație de clasă IA conform ghidului Societăţii Europene de Cardiologie. De asemenea, 

deoarece pacienta prezenta speranţă de viaţă mai mare de un an, fără alte comorbidităţi, s-a decis și 

folosirea funcției de defibrilare (CRT-D). Intervenția s-a desfășurat fără complicații peri/post 

procedurale și cu parametri de sensing, pacing și impedanță optimi în raport de eficiență. 

Pe electrocardiograma post implant s-a observat morfologia de tip ritm ventricular stimulat, 

însă fară aspect de stimulare cu fuziune (conducere nativă pe ramul drept prin aspectul de BRS, dar 
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aparent fără fuziune cu frontul stâng stimulat prin absența undelor pozitive R in V1-V2), și cu durată 

QRS în continuare de peste 160 ms (fig. 2). 
 

Fig. 2. Electrocardiograma de repaus la o zi de la implantare 

 

De asemenea, ecocardiografia efectuată la o zi de la implantare constată o ușoară ameliorare 

a paramentrilor de asincronism (intraventricular, interventricular, și atrioventricular). S-a realizat 

optimizarea programării dispozitivului în timpul evaluării parametrilor de asincronism 

ecocardiografici prin ajustarea intervalelor atrioventricular şi interventricular (tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Parametrii de ecocardiografie în dinamică 
 

 
La prima 

prezentare în 

clinică 

Preimplantare 

CRT-D (sub 

Entresto 97/103 

mgX2/zi) 

 
Postimplantare CRT-D (la o zi) 

FEVS 23%(Simpson) 27%(Simpson) 
28% (Simpson) 
27% (Teicholds) 

 

 

 

 
Contractilitate, 

Parametri de 

asincronism 

 
 

VS dilatat 

(DTDVS 66 

mm) cu funcție 

sistolică sever 

diminuată prin 

hipokinezie 

difuză si 

diskinezie SIV 

Asincronism 

● Intraventricular: 

SPWMD=370msec 

(>130ms) 

● Interventricular: 

IMIV=TPEA-TPEP 

=175-110=65ms 

(>40ms) 

● Atrio-ventricular: 

Ϫt umplere mitrala/ 

Ϫt Ciclu cardiac 

33% (<40%) 

 

 
Asincronism 

● Intraventricular:SPWMD=329msec 

● Interventricular:IMIV=TPEA- 

TPEP =172-110=62ms 

● Atrio-ventricular: 

Ϫt umplere mitrala/ 36% 

Ϫt Ciclu cardiac 

DTDVS - diametru telediastolic al ventricolului stâng, FEVS - fracție de ejecție a ventricolului 

stâng, SIV -sept interventricular, SPWMD- septal to posterior wall motion delay (intervalul dintre 

deplasarea maximă a SIV şi cea a peretelui posterior), IMIV- intervalul mecanic interventricular, 

TPEA - timpul preejecţional aortic, TPEP - timpul preejectional pulmonar. 
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Radiografia toracică de față și profil obiectivează aparatul de resincronizare plasat subclavicular stâng cu cele 

3 sonde radioopace pe topografia atriului drept, ventriculului drept și stâng (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Radiografia toracică post implant 

 

Pe lângă recomandările de stil de viață optim, pacienta a fost externată cu următorul tratament: 

Furosemid 40 mg/zi; Spironolactonă 50 mg/zi; Carvelilol 6,25 mgx2/zi; Ivabradină 5mgx2/zi; Atorvastatină 

40mg/zi; Sacubitril/Valsartan 97/103mg x2/zi. 

La controlul cardiologic la 3 luni post implant, pacienta a fost reevaluată clinic prin capacitate de efort 

(test de mers de 6 minute cu rezultat îmbunătățit) și paraclinc (analize de laborator, ECG, interogare CRT-D, 

parametri de asincronism ecocardiografici). Declarativ, resimte o îmbunatățire semnificativă în starea fizică 

generală cu rezistanță mai mare la efort. La examenul ecocardiografic se observă amelioarea ușoară a 

contractilității (măsurată prin metodele Simpson (FEVS 28%) și Teicholds (FEVS 36%- o creștere de aprox 

8%), cu ușoară îmbunătățire a parametrilor de asincronism și a morfologiei QRS pe electrocardiogramă (fig. 

4). 

 

Tabelul 3. Evolutie 

 La prezentarea în clinică, 

preinițiere Entresto® 

La o lună de tratament cu 

Entresto® și preimplant 

CRT-D 

La 3 luni postimplant CRT-D și La 

4 luni de tratament cu Entresto® 

Test de mers de 

6 minute 

aprox 390m aprox 420m aprox 460m 

FEVS 23% (Simpson) 28% (Simpson) 

27% (Teicholds) 

28% (Simpson) 

36% (Teicholds) 

NT-proBNP 9605 pg/ml 2405pg/m 2049 pg/ml 
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Fig. 4. Electrocardiograma la 3 post implant CRT-D 

 

DISCUȚII 

Tratamentul modern şi de perspectivă al IC implică asocierea la tratament a Entresto®. Prin inhibarea 

neprilizinei mecanismele compensatorii ale BNP se amplifică, având efecte favorabile în combinaţie cu 

tratamentul standard actual pentru IC (antifibrotic, antiremodelare, vasodilatator, diuretic și neurohormonal). 

Este indicat în caz de IC simptomatică în pofida tratamentului optimal (ca înlocuitor al IECA/BRA) sau ca 

tratament de primă linie (alternativă la IECA/ARA). 

Datorită tehnologiilor moderne, și tratamentul interventional al IC a cunoscut o dezvoltare 

semnificativă, fiind acum inclus în strategiile inițiale ca metodă complementară tratamentului farmacologic. 

Dintre factorii fiziopatologici care agravează IC, perturbarea conducerii atrioventriculare și 

intraventriculare joacă un rol important. BRS deprimă în mod direct funcţia ventriculară prin alterarea 

secvenţei de contracţie a ventriculului stâng (activarea tardivă a segmentelor bazale posterolaterale), cât și 

indirect prin perturbarea relaxării VS, scurtarea timpului de umplere a VS, accentuarea insuficienţei mitrale 

(contracție defazată a mușchilor papilari), precum și prin alterarea perfuziei miocardice din cauza solicitării 

ventriculare inegale, rezultând astfel remodelare accentuată. 

În prezent, terapia de resincronizare este recomandată ca terapie adjuvantă în insuficienţa cardiacă 

refractară cu BRS (conform Ghidului ESC - indicație clasă I, nivel de evidență A), fiind demonstrat efectul de 

îmbunătăţire a calităţii vieţii, a toleranţei la efort, creșterea fracţiei de ejecţie, ameliorarea regurgitării mitrale 

și reducerea mortalității. 

O problemă importantă evidenţiată de literatura de specialitate este faptul că, în urma terapiei de 

resincronizare, aproximativ o treime dintre pacienţi nu prezintă un beneficiu clinic (simptomatic) și paraclinic 

(morfologie QRS post implantare, parametri ecocardiografici), acești pacienți fiind considerați non- 

responderi. Cu toate acestea, având în vedere faptul că uneori răspunsul la resincronizare poate fi întârziat, 

pentru evaluarea certă a statusului de responder, se recomandă control la 6 luni post implantare prin capacitate 

de efort și parametrii de asincronism. 

 

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. 
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ARITMII CARDIACE ÎN APNEEA OBSTRUCTIVĂ DE SOMN 

Angela-Maria Moloce1, Cosmin Popescu1, Viviana Onofrei1,2 

1 Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sfântul Spiridon” Iași, Departamentul de Cardiologie 
2 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T.Popa” Iași, Facultatea de Medicină 

 

INTRODUCERE 

 

Tulburările respiratorii de somn cele mai cunoscute cuprind apneea/hipopneea obstructivă de somn 

(AOS), apneea centrală de somn, sindromul de hipoventilaţie cauzat de obezitate, sindromul rezistenţei căilor 

respiratorii superioare și respiraţia Cheyne-Stokes. 

AOS, forma cea mai comună (prevalență de 4 % în rândul sexului masculin și 2% la sexul feminin) si extremă 

de tulburare respiratorie legată de somn, este definită prin episoade intermitente de obstrucţie completă sau 

parţială a căilor respiratorii superioare, ce modifică ventilaţia normală și etapele fiziologice ale somnului (1). 

AOS este caracterizată printr-un colaps repetitiv al căilor respiratorii superioare în timpul somnului ce rezultă 

într-o hipoxie intermitentă și hipercapnie, fragmentarea somnului și schimbări repetitive ale presiunii 

intratoracice din cauza efortului respirator împotriva căilor respiratorii obstruate. Mecanismul prin care tractul 

superior respirator este obstrucționat nu este pe deplin înțeles, dar este multifactorial și include obezitatea, 

anomaliile craniofaciale, alterarea funcției musculaturii căilor respiratorii superioare și neuropatia faringeală 

(2,3 ). 

Apneea este definită ca o obstrucție (>90%) a fluxului respirator > 10 secunde, în timp ce hipopneea 

este o reducere, dar nu obstrucția completă a respirației (< 90%, >50% din normal), în mod uzual este asociată 

cu o desaturare a hemoglobinei > 3%. Indexul de apnee/hipopnee (IAH) este cel mai frecvent mijloc pentru a 

diagnostica și evalua severitatea AOS, ce reprezintă numarul de obstrucții ale respirației pe oră de somn. 

Diagnosticul de AOS este pus atunci cand exista mai mult de 5 evenimente de obstrucție a respirației la un 

pacient simptomatic. Simptomele și semnele clinice includ somnolența diurnă, somn neodihnitor, oboseala 

sau insomnie, cefalee matinală, sforăit sau respirații întrerupte, tulburările de dispoziție, disfuncțiile cognitive. 

Apneea descoperită la o înregistrare a somnului fără simptome, nu este considerata AOS, cu excepția cazului 

în care indicele de apnee- hipopnee este >15. AOS poate fi împartită în funcție de severitate în: ușoară (IAH 

0-5), medie (15<IAH>30) și severă (IAH>30) (2, 3). 

Alături de acest indice se mai utilizează gradul de desaturare nocturnă caracterizat printr-o medie sau 

cea mai mică saturaţie a oxigenului și durata de somn cu o saturaţie a oxigenului <90%. Un istoric medical 

detaliat (inclusiv informații cu privire la somnul pacientului din partea partenerului/ei) și examinarea clinică 

sunt importante în evaluarea pacienților suspecti de AOS. Numeroase teste de somnologie pot fi utilizate ce 

includ măsuratori nocturne ale tulburărilor de somn precum oximetria, frecvența cardiacă, numarul de treziri 

prin monitorizarea mișcărilor corporale, excitația sistemului nervos simpatic și electrocardiografia. 

Polisomnografia este metoda de elecție de diagnostic a AOS. Câteva informații predictive pot fi obținute prin 

chestionare ce măsoară somnolența în timpul zilei (ESS-Epworth Sleepiness Scale, chestionarul Berlin sau 

Stop-Bang)(3). 

Diferența între apneea obstructivă în somn și cea centrală este determinată de prezența miscarilor 

toraco- abdominale. Presiunea pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) este pricipala modalitate de 

tratament la pacienții cu AOS moderată până la severă. Este un tratament care utilizează presiunea ușoară a 

aerului pentru a menține căile respiratorii deschise. Efectul benefic al CPAP pe simptome și calitatea vieții este 

obținut doar după câteva zile de tratament dar depinde în mare măsură și de aderența pacientului (3). 

 

Efecte cardiovasculare ale AOS asupra sistemului cardiovascular 

Somnul la persoanele adulte este împărțit în somn REM (somn cu mișcari rapide oculare) aproximativ 

20- 25% și NREM(somn fără mișcari oculare rapide)75-80%, cel din urma considerat a fi timp de 

predominanță a tonuslui parasimpatic, de ’’liniște cardiaca’’, cu activitate a sistemului nervos simpatic redusă, 

prevenindu- se apariția aritmiilor cardiace la persoanele bolnave. Mecanismele care stau la baza ințelegerii 

apneei obstructive de somn sunt în plin proces de investigare. 
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Aritmiile cardiace sunt raportate în 30-60% din pacienții cu AOS și includ oprirea sinusală, bloc 

atrioventricular de gradul II, fibrilația atrială și flutterul atrial, extrasistolele atriale și ventriculare, tahicardia 

ventriculară susținută și nesusținută și chiar moartea subită de cauză cardiacă. Cu cat este mai mare indicele 

de apnee hipopnee și severitatea hipoxemiei asociate, cu atât este mai ridicată prevalența acestor aritmii.(4, 5) 

 

Extrasistolele ventriculare au fost raportate la două treimi din pacienții cu AOS, frecvență mult mai 

crescută față de persoanele fără AOS (0-12%). De cele mai multe ori extrasistolele ventriculare apar în cursul 

somnului, îndeosebi în cursul perioadelor de apnee. 

AOS per se provoacă o afectare a miocardului complexă prin mecanisme multifactoriale. Constatările 

cheie implică fluctuații ale sistemului nervos autonom reprezentate de activare parasimpatică crescută în 

timpul somnului și creșteri ale sistemului nervos simpatic după somn care contribuie la potențial aritmic crescut. 

Alte influențe fiziopatologice ale AOS care contribuie la propagarea aritmogenezei includ hipoxia intermitentă 

și hipercapnia/acidoza, fragmentarea somnului și schimbările de presiune intratoracică ce duc la intinderea 

miocardului. Căi intermediare prin care AOS poate induce aritmiile sunt inflamația sistemică, stresul oxidativ, 

statusul protrombotic crescut și disfuncția vasculară. Aceste mecanisme duc către hipertrofie ventriculară și 

disfuncție la nivel de organ reprezentat la nivel tisular și celular sub formă de infarcte, hipertrofie miocitară 

apoptoză și infiltrații inflamatorii. Sechelele pe termen lung ale AOS cum ar fi hipertensiunea arteriala, 

hipertrofia ventriculară, fibroza și boala coronariană deasemenea predispun către aritmii cardiace(6,7). 

Asocierea dintre hipertensiune și AOS a fost documentată în mod repetat. Incidența AOS în cadrul 

pacientilor hipertensivi este estimată la mai mult de 30-50%, dar poate fi chiar și mai elevată din cauza 

subdiagnosticării AOS. Prevalența hipertensiunii crește odată cu severitatea AOS. Intr-un studiul al lui Lavie 

si colabolatorii (2000), 53 % din pacienții cu AOS forma severa au avut hipertensiune comparativ cu 46% din 

cei cu AOS moderată. În plus, la pacienții diagnosticați cu hipertensiune arterială rezistentă prevalența AOS 

este și mai ridicată atingând până la 83 % în alt studiu efectuat pe 41 pacienți (2,7,8). 

Se descriu 4 consecințe majore ale hipopneei, apneei și hiperpneei compensatorii: scăderea activității 

parasimpatice și creșterea celei simpatice, hipoxie intermitentă și fluctuații ale reoxigenării ce rezultă în stres 

oxidativ și inflamație, presiune intratoracică predominant negativă. Atriile sunt sensibile la această presiune 

intratoracică negativă, care apare atunci când efortul respirator este crescut împotriva căilor respiratorii 

obstrucționate, rezultând în stimularea receptorilor atriali ce au ca efect secreția de peptid natriuretic atrial și 

nicturie subiacentă, activarea canalelor ionice în atrii, facilitând astfel apariția aritmiilor atriale. Hipoxemia 

intermitentă determină apariția stresului oxidativ și crește eliberarea de mediatori ai inflmației si citokine (IL 

6, 8, CRP și TNF alfa) care contribuie la disfuncția endotelială, scăderea biodisponibilității oxidului nitric. 

Hipoxia intermitentă este factorul declanșator al tulburărilor cardiovasculare și metabolice, determinand 

disfuncție mitocondrială, astfel rezultă creșterea reglării factorului nuclear kappa B(NF-KB), ce se află cu 

precădere in neutrofilele și monocitele pacienților cu AOS. Este sporită astfel producerea moleculelor de 

adeziune, adipokine și citokine inflmatorii. Hipoxia peretelui vascular crește potențialul trombogenic al 

plăcilor aterosclerotice și formarea trombilor prin intermediul reglării factorilor protrombotici, crescând riscul 

de dislipidemie, este favorizată insulinorezistența și stimularea sistemului renina angiotensina aldosteron. 

Există o alterare circadiană a trombocitelor la pacienții cu AOS, cu creșterea activitătii trombocitare în timpul 

nopții. Apneea și hipopneea cresc răspunsul la stres secundar, observându-se o creștere a cortizolului și o 

scădere a leptinei, rezultand astfel sindromul metabolic. A fost sugerat un nou termen, sindromul Z, care pe 

lângă AOS să încadreze si hipertensiunea arterială, activitatea simpatică crescută, obezitatea de tip central, 

insulino-rezistenţa sau diabetul zaharat de tip 2, dislipidemia, statusul inflamator si procoagulant crescut 

(4,7,9) 
 

Pentru a pune în evidență pacienții cu risc crescut de evenimente cardiovasculare sunt disponibili 

markeri subclinici precum: rigiditatea arterială-cuatificată prin creșterea velocitații undei pulsului, 

hipertensiunea arterială mascată (evidentiată prin monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale), disfuncţia 

endotelială (identificată prin măsurarea tonusului arterial periferic), hipertrofia carotidiană (creșterea grosimii 

intimă- medie) si disfuncţia diastolică (masurată prin ecocardiografie)(10,11,12). 
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AOS determină apariția aritmiilor cardiace prin aceleași mecanisme enunțate, hipoxemia tisulară intermitentă 

și creșterea tonusului simpatic. Creșterea tensiunii arteriale, dilatarea atriului stâng si anomaliile miocardului 

ventricular sunt frecvent întalnite în cursul AOS. Toate aceste condiții favorizează apariția ariitmiilor cardiace, 

în principal cele supraventriculare. Acestea explică prevalența ridicată a fibrilației atriale (FA) la pacienții 

apneici. În mod similar AOS este mai frecvent întalnită la pacienții cu fibrilație atrială. Asocierea între 

fibrilația atrială si apneea de somn a fost documentată înainte de anii 1990, Flemons si autorii au raportat 

această asociere, iar Javaheri și colab au publicat date semnificative statistic cu privire la aceste afecțiuni 

asociate. Glami si colaboratorii au identificat o prevalență AOS de 49% la pacienții cu fibrilație atrială față de 

32% în grupul martor. De manieră practică, trebuie de remarcat că pacienții cu AOS în fibrilație atrială nu au 

un tablou clinic evocator al tulburărilor de somn, somnolența diurnă este rară. Un alt element important este 

apariția ridicată a unui accident vascular cerebral (AVC) la pacienții diagnosticați cu ambele patologii, ceea 

ce sugează faptul că AOS ar trebui considerată factor prognostic al AVC, la fel ca ceilalți parametrii utilizați 

pentru a defini scorul CHA2DS2-VASc. Pacienții cu AOS care au beneficiat de o cardioversie electrică pentru 

FA recidivează mult mai repede fața de cei fără AOS. La fel, pacienții cu ambele patologii par sa răspundă 

mai puțin la medicamente antiaritmice ca ceilalți. Monhan si colab. au demonstrat că pacieții care nu raspund 

la medicamente antiaritmice au mai ales AOS forma severa (52% față de 23 %). De altfel, la pcienții la care 

s-a efectuat o procedură de ablație pentru FA, riscul de recidivă este crescut, o recentă metaanaliză a arătat un 

procent mai mare de 25% de recidivă a aritmiei. Toate aceste date pledează pentru un rol major al AOS în 

urmărirea și recidiva FA. În practica clinică la pacienții cu FA nu trebuie urmărit numai diagnosticul AOS, ci 

este necesar tratamentul afecțiunii înainte de cardioversie electrică sau ablație pentru a crește rata de conversie 

la ritm sinusal și pentru a limita riscul de recidivă. Recent au fost publicate studii care arată efecte pozitive ale 

CPAP în menținerea ritmului sinusal după ablație și cardioversie (6, ,10,13) 

În ceea ce privește aritmiile ventriculare în cadrul AOS, acestea apar în același context fiziopatologic 

amintit. Având la bază aceste anomalii fiziopatologice, câteva mecanisme aritmogenice pot fi enumerate: 

automatism anormal, apărut secundar hipoxemiei și acidozei respiratorii ce însoțesc evenimentele apneice, 

mecanisme de reintrare și automatismul trigger, datorită stimulării vagale ca afect al respirației parțial 

obstrucționate și nu în ultimul rând postdepolarizările precoce și tardive în relație cu hipoxia, acidoza, 

hipertrofia ventriculară și nivelului crescut de catecolamine. Schimbările miocardice structurale și electrice 

pot contribui deasemenea la aparția aritmiilor cardiace în AOS (11, 12). 

Parametrii care pot fi utilizați pentru a evalua repolarizarea ventriculară sunt: intervalul QT(QT), 

intervalul QT corectat(QTc), dispersia QT și dispersia transmurală a repolarizării care poate fi aproximată 

utilizând intervalul de timp de la vârful undei T pană la sfârșitul undei T(interval Tp/Te). Raportul dintre 

TpTe/QT și TpTe/QTc sunt indici electrocardiografici utilizați pentru a evidenția potențialul aritmogenic, 

asociați cel mai adesea cu aritmiile ventriculare și cu moartea subită cardiacă, studiile subliniind faptul că 

acesta este un mecanism de bază de apariție a evenimentelor ventriculare în AOS (14, 15). Intervalul QT 

reprezintă corelația electrocardiografică cu de- și repolarizarea și este considerat un marker al instabilitatii 

electrice ventriculare și un factor de risc pentru apariția aritmiilor cardiace maligne și a morții cardiace subite. 

Episoadele de apnee sunt asociate cu ambele situații-atât prelungirea intervalului QT-din cauza activității vagale 

crescute și interval QT scurt imediat după perioadele de apnee secundar tonusului simpatic crescut. Nu doar 

repolarizarea a fost identificată ca anormală in AOS. QRS fragmentat(QRSf) este un marker de depolarizare 

anormală și reflectă activarea electrică dezordonată prin substratul inomogen și blocurile de conducere 

localizate intraventricular/intramiocardic. Conducerea anormală a impulsului crează un mijloc propice pentru 

apariția aritmiilor ventriculare prin mecanisme de reintrare astfel complexele QRS fragmentate sunt factori 

predictori pentru decesul de cauză cardiovasculară la pacienții cu boli cardiace structurale. Studiile recente 

evidențiază QRSf la pacienții cu AOS (independent de obezitate) sugestive pentru o remodelare electrică 

miocardică. Mecanismele responsabile ar putea fi apoptoza celulară și fibroza interstițială în structura cardiacă, 

care poate fi secundară hipoxiei cronice, tulburarilor metabolice și stresul oxidativ. Adar și colab demostrează 

că aceste QRSf sunt factori predictori pentru disfuncția subclinică a ventriculului stâng la pacienții cu AOS, 

subliniind ca acest marker se poate fi utilizat pentru a identifica pacienții cu AOS la risc pentru disfuncții 

cardiace (15). 
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Aritmia extrasistolică ventriculară a fost identificată în maniera ciclică, sincronizată cu oscilatiile 

respiratorii, cu o frecvență mai ridicată în timpul perioadelor de apnee față de perioadele de hiperpnee. Aceasta 

se explică cel mai probabil prin presiunea intratoracică negativă, hipoxie, hipercapnie care induc creșteri ale 

tonusului simpatic neural, ale frecvenței cardiace și tensiunii arteriale. Studiul lui Camel si colab. evidențiază 

toate aceste mecanisme, autorii demostrând că apneea obstructivă simulată si hipopneea la pacienții sanătoși 

este asociată cu o frecvență crescută a aritmiei extrasistolice ventriculare. Abe si autorii(2010) relevă faptul 

ca extrasistolele ventriculare (clasa Lown Iva, IV b sau V) au fost mult mai frecvente cu creșterea severitații 

AOS-0,5% în AOS moderată, 3% în AOS moderată și până la 5 % în AOS severă. În alt studiu, IAH a fost 

factor de risc independent al frecvenței extrasistolelor ventriculare. Extrasistolele ventriculare cuplate (bi, tri, 

cvadrigeminism) sunt deasemenea des întâlnite în SAS(16). 

Tahicardia ventriculară nesustinută(TVNS) a fost definită ca 3 sau mai multe extrasistole ventriculare 

consecutive cu o durată mai mica de 30 secunde. In ceea ce privește frecvența acestei tulburari de ritm cât și 

cea sustinută datele sunt incerte. În 1970 MacGregor și autorii au descris o creștere a riscului relativ a morții 

subite la pacienții cu AOS. Rapoartele ulterioare au evidențiat o prevalență crescute a tulburărilor de ritm 

ventricular nocturne (14%) în AOS, indeosebi la pacienții cu insuficiență cardiacă(17). De asemenea indivizii 

cu alte tulburări de somn au un risc de 3 ori mai mare al TVNS și de 2 ori mai mare al aritmiei extrasistolice 

ventriculare comparativ cu populația fara tulburări de somn. In contrast cu datele menționate Flemons si colab. 

nu au gasit diferențe în prevalența aritmiei ventriculare, blocului atrioventricular si opririi de cauză cardiacă 

la subiecții diagnosticați cu AOS. Alt studiu demonstrează o relație pozitvă între AOS și tahicardia ventriculară 

indicând o creștere a prevalenței TV la pacienții cu AOS comparativ cu cei fără (2,24% față de 1,16%), iar 

fibrilația ventriculară a fost mai frecventă la pacienții cu AOS fată de grupul control (18). Ventilația cu 

presiune pozitivă a imbunătațit parametrii cardiaci, precum frecvența cardiacă, dispersia intervalului QT, 

presiunea arterială pulmonară și sistemică, cu o reducere a frecvenței aritmiei extrasistolice ventriculare cu 

aproximativ 58% și in paralel reducerea concentrației de norepinefrină urinară nocturnă. Pe de altă parte 

studiul SAVE, un trial randomizat multicentric, a arătat că CPAP nu previne evenimentele cardiovasculare la 

pacienții cu AOS modertă sau severă, dar reduce sforăitul, somnolența diurnă și crește calitatea vieții. 

Defibrilatorul automat implantabil(DAI) reprezintă terapia de elecție a aritmiilor ventriculare la pacienții cu 

insuficiență cardiacă. La pacienții purtători de DAI, aritmiile ventriculare au fost asociate semnificativ cu 

apneea/hipopneea față de cei cu respirații normale. Prezența tulburărilor de somn este un factor de predicție 

independent pentru terapia prin DAI și severitatea AOS se corelează cu riscul aritmiilor nocturne, din cauza 

saturației de oxigen scăzute în timpul nopții ce are potențial proaritmic.(5,8,19) 

Bradiaritmiile apar în circa 20% din cazurile de AOS după unele studii. Aceste constatări au în vedere 

ca la aproximativ 10% din subiecții sănătoși pot să apară pauze sinusale nocturne mai mari de 2 secunde, 24 

% pot avea bradicardie nocturnă < 40 bătăi pe min, 10% pot avea bloc atrioventricular și 6-10% au bloc 

atriventricular gradul II cu perioade Wenckebach. În același timp se poate afirma că în AOS, bradiaritmiile 

sunt mult mai frecvente și mai severe. CPAP foarte eficace în tratamentul AOS pare sa dețină un efect net pe 

bradiaritmii mai putin marcat pe pauzele sinusale. Stimularea cardiaca este discutabila. Stimularea atriala 

rapida (overdriving) poate avea un efect favorabil pe bradiaritmii și în mod egal pe AOS. În practica curentă, 

trebuie reținut că în fața unei bradicardii predominant nocturne trebuie investigat înaintea oricărei terapii un 

sindrom de apnee în somn (11,20). 

CONCLUZII 

AOS joacă un rol important în procesul de remodelare miocardică și este considerat potential trigger 

al evenimentelor aritmice. Studiile clinice au identificat AOS ca factor de risc semnificativ care poate fi vizat 

atât în prevenția primară cât și secundară a aritmiilor cardiace. Tratamentul cu ventilația nocturnă pare să 

confere protecție asupra apariției și recurenței aritmiilor. 
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 TRATAMENTUL ARITMIILOR DIN SARCINĂ 

 
M.S.C Haba, R.M. Haba, S.E. Popescu, A. Ursaru, L.F. Gusa, A. Simon, A.O. Petriș, D.N. Tesloianu 

 

 
Aritmiile cardiace sunt printre cele mai frecvente complicații cardiace întâlnite în timpul sarcinii[1]. În 

unele cazuri, sarcina poate declanșa exacerbări ale aritmiilor preexistente, în timp ce alte aritmii se pot 

manifesta pentru prima data [2]. Din fericire, aritmiile severe care necesită terapii agresive sau invazive sunt 

rare. Din păcate, există puține studii randomizate, date puține despre eficacitatea sau siguranța medicamentelor 

antiaritmice (AAD) sau chiar ghiduri explicite pentru susținerea luării deciziilor asupra femeilor însărcinate 

cu aritmii. Astfel, o mare parte din îngrijirile clinice sunt ghidate de cunoașterea fiziologiei sarcinii și de 

deciziile bazate pe raportul risc / beneficiu în colaborare cu colegii specialiști în obstetrică-gineclogie, precum 

și cu pacienta. 

Mecanismul aritmiei în timpul sarcinii 

Mecanismul precis al aritmiei dezvoltate în timpul sarcinii nu este clar, dar este probabil rezultatul unei 

combinații de modificări hemodinamice, hormonale și autonome. Creșterea efectivă a volumului de sânge de 

30% până la 50% se observă începând cu 8 săptămâni de gestație și atinge maximul la ≈34 săptămâni. De 

asemenea, se observă creșterea debitului cardiac, cu o medie de 6,7 L / min în primul trimestru și ≤8,7 L / min 

în al treilea trimestru. Creșterea volumului plasmatic determină întinderea miocitelor atriale și ventriculare, 

iar acest lucru poate duce la depolarizări premature, scurtarea perioadei refractare, încetinirea conducerii și 

dispersia spațială prin activarea canalelor ionice[3,4]. Creșterea ritmului cardiac în timpul sarcinii, observată 

predominant în al treilea trimestru, poate predispune și la aritmie, deoarece o frecvență cardiacă mare în repaus 

a fost asociată cu markeri de aritmogeneză[5]. 

Modificările hormonale și autonome pot contribui, de asemenea, la aritmogeneză. Estradiolul și 

progesteronul s-au dovedit a fi proarritmice în studiile efectuate pe animale și în cazurile în care se raportează 

paciente gravide cu aritmii[6]. În plus, estrogenul a demonstrat o crestere a numărului de receptori adrenergici 

din miocard, iar reacția adrenergică pare a fi crescută în sarcină.[7] 

 

Probleme generale de management 

În general, abordarea terapeutică a aritmiilor în sarcină este similară cu cea aparuta la pacientul care nu 

are sarcină. Hipertiroidismul ar trebui exclus și trebuie luate în considerare alte tulburări sistemice care pot 

duce la aritmie, cum ar fi embolia pulmonară. Tratamentul aritmiilor trebuie rezervat simptomelor sau 

aritmiilor semnificative care duc la un compromis și risc hemodinamic pentru mamă și făt. Pacientele cu 

antecedente cunoscute de aritmie necontrolată ar trebui să urmeze un tratament înainte de a rămâne gravide, 

atunci când este posibil. 

 

Medicamente antiaritmice(AAD) 

Există o lipsă de studii randomizate și puține date sistematice privind eficacitatea și siguranța AAD în 

sarcină. Majoritatea AAD sunt încadrate de Food and Drug Administration în categoria C, ceea ce înseamnă 

că riscul pentru făt nu poate fi exclus (tabelul 1). Astfel, o problemă principală în administrarea AAD este 

riscul potențial pentru făt. Organogeneza apare în primul trimestru (săptămânile de gestație 5-10), iar fătul 

este cel mai sensibil la efectul teratogenelor în această perioadă[8]. Medicamentele cu risc scăzut, care au fost 

mult timp eficiente în controlul aritmiilor semnificative, trebuie continuate în majoritatea cazurilor clinice, 

deoarece stabilitatea și siguranța pacientei depășesc riscurile potențiale ale medicamentului[9]. În timpul celui 

de-al doilea și al treilea trimestru, efectele AAD asupra creșterii și dezvoltării fetale, a aritmiilor fetale și a 

contractilității uterine devin un motiv de îngrijorare, astfel încât trebuiesc utilizate doze minime
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Tabel 1. 

US Food and Drug Administration Ratings of Drugs in Pregnancy (www.fda.gov) 

Categorie Definitie 

A Studiile controlate nu arată niciun risc 

 Studiile controlate la gravide nu au reușit să demonstreze un risc pentru făt în primul trimestru, 

fără dovezi de risc în trimestrele ulterioare. Posibilitatea afectării fetale pare îndepărtată. 

B Nu există dovezi de risc în studii 

 Studiile de reproducere la animale nu au reușit să demonstreze un risc pentru făt și nu există studii 

controlate la gravide; sau studiile la animale au arătat un efect advers care nu a fost confirmat în 

studiile controlate la gravide. Posibilitatea de vătămare pare îndepărtată, dar nu poate fi exclusă. 

C Riscul nu poate fi exclus 

 Studiile de reproducere la animale s-au dovedit a avea un efect advers asupra fătului și nu există 

studii controlate la femei sau nu există studii la animale sau la om. Medicamentele trebuie utilizate 

numai dacă beneficiile potențiale justifică riscurile potențiale pentru făt. 

D Evidență pozitivă de risc 

 Există dovezi pozitive ale riscului fetal uman bazat pe experiență de investigație sau de marketing 

sau studii la femei. Beneficiile potențiale ale medicamentului pot depăși riscurile potențiale, dar 

pacientul trebuie sa unoasca riscul potențial pentru făt. 

X Contraindicat în sarcină 

 Studiile efectuate la animale sau oameni au demonstrat anomalii fetale sau există dovezi de risc 

bazate pe experiență de investigație sau de comercializare, sau ambele, iar riscul consumului de 

droguri la femeile însărcinate depășește clar orice beneficiu posibil. Medicamentul este 

contraindicat la femeile care sunt sau pot rămâne însărcinate. 

 

Caracteristicile și profilul de siguranță al ADA în sarcină și alăptare sunt enumerate în tabelul 2. 

Tabel 2. 

Caracteristicile medicamentelor antiaritmice in sarcină 

 
Medicament 

Clasa 

Vaughan– 

Williams 

Categorie 

risc FDA 

 
Efecte adverse potentile 

Terato- 

genicitate 

 
Utilizare in alaptare 

Quinidine IA C Trombocitopenie, 

ototoxicitate, torsada 

vârfurilor 

Nu Compatibil, dar 

recomandat cu prudență 

Procainamide IA C Lupus indus 

medicamentos, torsada 

varfurilor 

Nu Compatibil, utilizat pe 

termen scurt 

Disopyramide IA C Contractii uterine Nu Compatibil 

Lidocaine IB B Bradicardie, efecte 

adverse SNC 

Nu Compatibil 

Mexiletine IB C Bradicardia, afectare 

SNC, scor Apgar scazut 

Nu Compatibil 

http://www.fda.gov/
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Medicament 

Clasa 

Vaughan– 

Williams 

Categorie 

risc FDA 

 
Efecte adverse potentile 

Terato- 

genicitate 

 
Utilizare in alaptare 

Flecainide IC C Bine tolerat în inimile 

structurale normale 

Nu Compatibil 

Propafenone IC C Precum flecainide Nu Necunoscut 

Propranolol II C Bradicardia, apnee, retard 

de crestere intrauterina 

Nu Compatibil 

Metoprolol II C Precum propranolol Nu Compatibil 

Atenolol II D Greutate scazuta la 

nastere 

Nu Nu 

Pindolol II B … Nu Compatibil 

Sotalol III B Efecte β-blocante, torsade 

varfurilor 

Nu Compatibil, dar 

recomandat cu prudență 

Amiodarone III D Hipotiroidism fetal, retard 

de crestere intrauterine, 

prematuritate 

Da De evitat 

Dofetilide III C Torsada varfurilor Necunosc 

ut 

Necunoscut 

Dronedarone III X Anomalii vasculare si ale 

membrelor, defecte de 

palat 

Da Contraindicat 

Ibutilide III C Torsada varfurilor Necunosc 

ut 

Necunosut 

Verapamil IV C Hipotensiune maternal, 

bradicardie fetala 

Nu Compatibil 

Diltiazem IV C Precum verapamil Necunosc 

ut 

Compatibil 

Adenosine N/A C Dispnee, bradicardie Nu Necunoscut 

Digoxin N/A C Greutate scazuta la 

nastere 

Nu Compatibil 

 

 

Cardioversie electrică 

Cardioversia electrică este o opțiune rezonabilă în toate etapele sarcinii atunci când aritmiile sunt 

asociate cu instabilitatea hemodinamică. Poate fi considerată în mod selectiv pentru aritmii refractare 

medicamentoase, iar cardioversia nu compromite fluxul de sânge către făt.[10] În plus, deoarece doar o 

cantitate mică de energie ajunge la făt, riscul de a induce aritmii fetale este mic. În etapele ulterioare ale sarcinii 

există riscul teoretic de inițiere a travaliului prematur. Există rapoarte de caz de naștere prin cezariană de 

urgență din cauza aritmiilor fetale după cardioversie, iar monitorizarea fetală este recomandată[11]. 

Ablația cateteriala în sarcină 

Există puține studii asupra ablației la pacienta însărcinată. În general, această opțiune trebuie urmata doar într- 

o situație în care terapia medicamentosa este ineficientă, iar riscurile potențiale pentru mamă și făt sunt 

depășite de beneficiul scontat. Riscurile suplimentare posibile ale ablației la o pacientă însărcinată față de o 

pacientă care nu este gravidă includ expunerea la radiații fetale și compromisul fetal în caz de instabilitate 
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hemodinamică maternă. În plus, uterul gravid poate juca un rol în poziționarea dificilă a pacientului, precum 

și provocări pentru efectuarea de pericardiocenteză și resuscitare în caz de complicație. Dacă ablația este 

efectuată atunci când fătul este viabil, disponibilitatea emergentă a opțiunilor de delivrare ar trebui să facă 

parte din planificarea procedurală. 

Expunerea fătului la radiații trebuie minimizată în special în timpul organogenezei și dezvoltării neuronale. 

De la implantare până la 8 săptămâni de gestație, doza-prag pentru anomalii fetale crește de la 100 la 250 

mGy. Întârzierea mintală poate fi rezultatul unei expuneri de la 60 la 310 mGy în săptămânile 8-25[12]. Un 

prag rezonabil este de 50 mGy, deoarece expunerea la această doză nu a fost asociată cu anomalii fetale sau 

pierderi de sarcină. Damilakis et al [13] au cercetat expunerea teoretica la radiații fetale în timpul ablației prin 

radiofrecventa pentru tahicardie supraventriculară (SVT; 20 de pacienți, 12 cu reintrare în nodul 

atrioventricular și 8 cu Wolff – Parkinson – White). Ulterior acestui studiu, alții au utilizat cu succes procedura 

pentru aritmii refractare în timpul sarcinii, cu rezultate materne și fetale bune[14]. Protejarea abdominală 

trebuie utilizată în mod obișnuit în sarcină. 

Managementul aritmiilor specifice în timpul sarcinii 

Palpitatii si batai premature 

Palpitațiile sunt frecvente în timpul sarcinii și adesea sunt motivul unor evaluări cardiovasculare prompte. 

Multe paciente sunt conștiente de o bătaie a inimii mai rapidă sau mai puternică, odată cu creșterea ritmului 

cardiac, a volumului sanguin și a contractilității în timpul sarcinii. Într-un studiu efectuat asupra femeilor 

însărcinate asimptomatice și simptomatice fără boli cardiace structurale, prevalența contracțiilor atriale 

premature și contracțiile ventriculare premature a fost ridicată (57% pentru contracții auriare premature și> 

50% pentru contracții ventriculare premature) [15]. La pacientele cu simptome intolerabile, tratamentul cu un 

β-blocant cardioselectiv poate fi inițiat, de preferință după primul trimestru. 

Tahicardia supraventriculară 

SVT este cea mai frecventă aritmie susținută întâlnită în timpul sarcinii, cu o prevalență de 24 la 100 000 de 

internări în spital, și ≈20% dintre pacientele cu SVT preexistent vor prezenta exacerbări simptomatice în 

timpul sarcinii. La femeile fără boli cardiace structurale, SVT este cel mai frecvent datorită tahicardiei 

reentrante nodulare atrioventriculare (AVNRT) urmată de tahicardie reciprocă atrioventriculară. Nu este clar 

dacă sarcina crește riscul primei apariții a SVT. Pacienții cu SVT preexistent pot prezenta agravări în timpul 

sarcinii. SVT este de obicei bine tolerat, dar poate duce la deteriorarea hemodinamică la pacienții cu boli 

cardiace structurale și poate duce la deteriorarea fluxului sanguin fetal[16]. 

Tahicardie reintrantă nodulară atrioventriculară 

AVNRT la pacientele gravide trebuie manageriat incepand cu evitarea factorilor precipitați și utilizarea 

manevrelor vagale pentru a încheia episoadele acute de aritmie. La pacientele stabile hemodinamic, care nu 

răspund la manevrele vagale, adenozina este medicamentul ales, deoarece este sigur și încetează ≈90% din 

paroxismul SVT[17]. Dacă adenozina este ineficientă, trebuie utilizat metoprolol sau propranolol intravenos. 

Verapamil este considerat un agent de linie a treia. 

Pentru cazurile cu episoade simptomatice frecvente, metoprololul sau verapamilul poate fi utilizat pentru 

prevenirea SVT. Pentru situatiile cu simptome semnificative care nu răspund la agenți de blocare nodali 

atrioventriculari, se pot utiliza sotalol sau flecainidă. În cazuri rare, AVNRT semnificativ hemodinamic 

refractar în timpul sarcinii a fost tratat cu ablație de cateter cu expunere redusă la radiații la făt[18]. 
 

Căi accesorii și Wolff – Parkinson – White 
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Pacientele cu sindroame de pre-excitație au mai multe șanse de a avea aritmii în timpul sarcinii. Majoritatea 

se vor prezenta cu tahicardie reciprocă atrioventriculară ortodromă, iar administrarea episoadelor acute este 

aceeași ca în cazul AVNRT. La o pacientă însărcinată care prezintă fibrilație atrială (AF) și pre-excitație 

manifestă sau cu o tahicardie complexă stabilă, procainamida intravenoasă este medicamentul ales. 

Pentru terapia de lungă durată, β-blocante, blocante ale canalelor de calciu, digoxină sau flecainidă pot fi 

utilizate la pacienții cu căi accesorii ascunse. Pentru pacienții cu sindrom Wolff – Parkinson – White, 

verapamil sau digoxină nu trebuie utilizate din cauza riscului de conducere rapidă a căii accesorii în timpul 

AF. β-Blocantele pot fi utilizate cu precauție la pacienții cu sindrom Wolff – Parkinson – White, mai ales dacă 

calea accesorie nu este capabilă să conducă rapid. În caz contrar, AAD-uri de clasă I, cum ar fi flecainida sau 

chinidina, pot fi utilizate pentru a încetini conducerea pe calea accesorie. . Deși ablația este tratamentul ales 

pentru Wolff – Parkinson – White la pacientul care nu este însărcinata, procedura este cel mai bine de evitat 

dacă este posibil în timpul sarcinii. Cu toate acestea, în anumite cazuri, ablația cateterului a fost efectuată în 

siguranță.[19] 

Tahicardie atrială 

Tahicardia atrială este relativ rară în timpul sarcinii, dar sarcina poate contribui la inițierea și întreținerea 

acesteia[20]. Tahicardia atrială este adesea persistentă și refractară la terapia medicală și chiar cardioversie. 

Cardiomiopatia indusă de tahicardie poate fi prezentă. Pentru tratamentul acut, adenozina trebuie utilizată mai 

întâi, deoarece aceasta este diagnostică și, uneori, are succes în încheierea aritmiei. În caz contrar, β blocanții, 

blocanții canalelor de calciu sau digoxina pot fi folosiți pentru controlul vitezei. Dacă acești agenți nu reușesc 

să controleze aritmia, se poate lua în considerare sotalol sau flecainidă. În cazurile de tahicardie atrială 

continuă simptomatică, ablația a fost efectuată în siguranță. 

AF și Flutter 

AF și flutter sunt mai puțin frecvente în timpul sarcinii decât SVT, cu o prevalență de 2 la 100 000 de internări 

în spital. AF este deosebit de rară la femeile însărcinate fără boli cardiace structurale sau cu antecedente 

personale de AF. Creșterea vârstei materne din cauza utilizării crescute cu succes a tratamentelor pentru 

infertilitate poate face din aceasta o aritmie mai frecventă asociată sarcinii în viitor. Dintre femeile cu AF 

diagnosticate anterior, mai mult de jumătate vor avea episoade simptomatice în timpul sarcinii[21]. 

Episoadele hemodinamice instabile de AF sau flutter trebuie tratate cu cardioversie electrică. La pacientele 

stabile, flecainida și ibutilida au fost utilizate în condiții de siguranță în cazul raportărilor pentru a converti AF 

în sarcină, dar nu există o experiență largă cu cardioversie chimică în acest cadru[22]. Pentru majoritatea 

pacienților, controlul ratei cu β-blocante, calciu blocante de canale sau digoxină este utilizat în mediul acut, 

precum și pentru terapia cronică. La pacienții în care controlul ratei nu reușește sau la cei cu episoade slab 

tolerate de AF (de exemplu, stenoză mitrală), o strategie de control al ritmului cu AAD este rezonabilă. 

Sotalolul sau flecainida sunt AAD-urile preferate. Dronedarona este contraindicată și există puțină experiență 

cu dofetilida. Din cauza riscului de vătămare a fătului, amiodarona trebuie utilizată numai la stabilirea 

aritmiilor care pot pune viața în pericol. Fluturile atriale atipice sunt mai frecvente la pacientele cu intervenție 

chirurgicală anterioară pentru boli cardiace congenitale. 

Anticoagularea sistemică este recomandată celor cu AF și flutter care au factori de risc pentru 

tromboembolism. Deși beneficiul aspirinei la pacienții cu risc mai mic cu AF este incert, sarcina este o stare 

hiperoagulabilă și recomandăm aspirina la pacienții gravide, fără indicații pentru anticoagulare. Warfarina, în 

special la începutul sarcinii, are potențial teratogen. Astfel, heparina cu greutate moleculară mică sau heparina 

nefracționată este de preferat, în special în primul trimestru și în ultima lună de sarcină. Warfarina poate fi 

utilizata în al doilea și al treilea trimestru. Heparina este de asemenea recomandată pacienților cu episoade 

persistente la care este planificată cardioversia electrică. Există puține date despre siguranța sau utilizarea unor 

anticoagulante orale mai noi, cum ar fi dabigatran sau rivaroxaban sau inhibitori de trombină directă 

intravenoasă în sarcină, cu excepția rapoartelor de caz privind utilizarea agenților intravenosi la pacienții cu 
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trombocitopenie indusă de heparină [23]. De aceea, utilizarea de rutină a acestor agenți nu sunt recomandate 

în sarcină. 

Tahicardia ventriculară și moartea cardiacă subita 

Tahicardia ventriculară (VT) și fibrilația ventriculară sunt rare în timpul sarcinii, cu o prevalență de 2 la 100 

000 de internări la spital [21]. Când apar aritmii ventriculare, este de obicei în asocierea bolilor cardiace 

structurale și a antecedentelor de VT, iar riscul de VT recurentă in aceste cazuri este de până la 27% [24]. 

VT la femei cu boli cardiace structurale 

VT-ul a fost descris în timpul sarcinii într-o varietate de cardiomiopatii incluzând cardiomiopatia hipertrofică 

și cardiomiopatia aritmogenă a ventriculului drept [25]. Cardiomiopatia ischemică este neobișnuită la această 

categorie de paciente, dar un infarct miocardic complicat de VT / fibrilație ventriculară cu sau fără boală 

coronariană a fost observată. Pacienții cu boli cardiace congenitale prezintă un risc relativ ridicat pentru VT, 

cu o prevalență de 4,5 până la 15,9 la 1000 sarcini. La pacienții fără boli cardiace structurale cunoscute, care 

prezintă simptome de insuficiență cardiacă în ultima luna de sarcină sau în lunile de la naștere, trebuie luată 

în considerare cardiomiopatia peripartum. 

La pacientele gravide cu boli cardiace structurale, tratamentul VT trebuie adaptat la starea cardiacă de bază. 

În VT-ul tolerat hemodinamic, trebuie încercată mai întâi cardioversia farmacologică cu lidocaină. 

Procainamida sau chinidina pot fi apoi utilizate dacă lidocaina este ineficientă. Având în vedere riscul de 

efecte adverse asupra fătului, amiodarona trebuie utilizată numai în situații care pun viața în pericol atunci 

când alte terapii au eșuat. Terapia cronică AAD este adesea garantată la pacienții cu VT și boli cardiace 

structurale, din cauza riscului de compromis hemodinamic și de moarte subită. β-Blocarea cu metoprolol sau 

propranolol este indicată pentru majoritatea pacienților. Sotalol poate fi luat în considerare dacă blocanții β 

sunt ineficienți. Mexiletina și chinidina sunt agenți alternativi rezonabili, iar agenții de clasă IC nu ar trebui 

folosiți, deoarece sunt asociați cu o mortalitate crescută [26]. Din nou, amiodarona trebuie rezervată pentru 

aritmii care pot pune viața în pericol atunci când alte AAD au eșuat. 

Așa cum s-a discutat anterior, ablația prin radiofrecventa pentru aritmii a fost realizată cu succes la gravide cu 

expunere redusă la radiații și rezultate bune [14]. Cazurile de ablație a VT sunt adesea mai lungi, folosesc mai 

multă fluoroscopie și necesită anestezie generală. Cu toate acestea, din cauza experienței limitate și a riscului 

crescut, ablația la pacienții gravide trebuie considerată doar ca ultimă soluție la pacienții refractari din punct 

de vedere medical cu aritmii care pot pune viața în pericol. 

VT la gravide fără boli cardiace structurale 

VT idiopatic 

VT idiopatic este de obicei stabil hemodinamic și este asociat cu un prognostic bun. Se poate prezenta pentru 

prima dată în timpul sarcinii. Adesea este sensibil la catecolamină, iar tratamentul VT cu β-blocante 

cardioselective la pacientele gravide este de obicei eficient [27]. Sotalol sau flecainidă pot fi luate în 

considerare la pacienții cu simptome semnificative care nu reușesc terapia β-blocante. VT-ul fascicular este 

de obicei sensibil la verapamil, iar verapamilul poate fi utilizat atât pentru încetarea acută, cât și pentru 

prevenirea recurențelor. 

Sindromul QT lung 

Este controversat dacă femeile cu sindrom QT lung au un risc crescut de aritmii ventriculare în timpul sarcinii. 

Există un risc crescut în perioada postpartum, care este potențial legat de o scădere a ritmului cardiac, a 

stresului și a modificărilor de somn. Un studiu retrospectiv efectuat pe 422 de femei cu sindrom QT lung a 

constatat că participantele au avut o probabilitate semnificativă de sincope, stop cardiac sau moarte subită în 

intervalul de 40 de săptămâni postpartum, comparativ cu perioada de pre-sarcină de 40 de săptămâni (23,4% 

față de 3,8%) [28]. În plus, terapia cu β-blocant a fost asociată cu scăderea riscului de apariție a evenimentelor 
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cardiace înainte de sarcină, în timpul sarcinii și postpartum. Astfel, β-blocantele trebuie continuate pe 

parcursul sarcinii și postpartum la femeile cu sindrom QT lung și simptome. Propranololul este agentul 

preferat, deoarece metoprololul nu poate fi la fel de eficient în sindromul QT lung. 

Defibrilatoare Cardioverter Implantabile și Sarcina 

Pacientele gravide care prezintă aritmii ventriculare instabile și cu risc ridicat de moarte subită cardiacă în 

timpul sarcinii pot fi candidate pentru implantarea cu defibrilator cardioverter (ICD). Considerațiile privind 

siguranța cu privire la plasarea ICD în timpul sarcinii sunt similare în principiu cu cele discutate în secțiunea 

despre ablația prin radiofrecvena. Dacă este indicat, ICD pot fi implantate cu succes în timpul sarcinii cu 

puțină fluoroscopie, iar unii nu au utilizat fluoroscopie cu ghidare ecocardiografică [29]. 

Bradicardie și tulburările de conducere 

Disfuncția nodului sinusal și a blocului atrioventricular sunt rare în sarcină, în special în inimile normale din 

punct de vedere structural [21]. Blocul cardiac congenital complet este ocazional diagnosticat pentru prima 

dată în timpul sarcinii. Cazurile asimptomatice cu blocaj cardiac complet, fără alte dovezi de boală de 

conducere sau boli cardiace structurale au adesea un prognostic bun și pot fi gestionați în mod expectativ.[11] 

Gravidele cu bradiritmii instabile simptomatice sau hemodinamice pot necesita un ritm permanent. La fel ca 

în cazul ICD, stimulatoarele cardiace permanente pot fi implantate cu succes în timpul sarcinii, folosind doze 

mici de radiații. 

CONCLUZII 

Incidența aritmiilor cardiace este mai mare in timpul sarcinii și pot fi întâlnite toate formele de aritmie și boli 

cardiace structurale. Majoritatea aritmiilor sunt benigne, însă pentru pacientele cu simptome severe sau aritmii 

instabile hemodinamic, terapia trebuie inițiată cu asistența colegilor obstetricieni. AAD-uri multiple sunt 

disponibile pentru utilizare în sarcină. Cu toate acestea, datele sunt limitate și este nevoie de mai multe studii 

prospective pentru a evalua siguranța acestor agenți în sarcină. Dacă este posibil, terapia trebuie să fie limitată 

în primul trimestru. În cazul aritmiilor refractare care pot pune viața în pericol, ar trebui luate în considerare 

strategiile cu risc mai mare. Cu masuri de protectie, sisteme moderne de cartografiere electroanatomice și 

ecocardiografie intracardiacă, ablația a numeroase aritmii poate fi efectuată cu expunere minimă la radiații. 
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INTRODUCERE 

Cardiomiopatia dilatativă (CMD) este o boală miocardică definită prin dilatarea si disfuncția sistolică a 

ventriculului stâng sau biventriculară în absența condițiilor anormale de supraîncărcare de presiune sau volum 

și a bolii coronariene. Prevalența CMD la nivelul populației generale nu este în acest moment complet 

cunoscută fiind aproximativ 1 caz la 2500 persoane, aceasta poate apărea la orice vârstă, ne având o afinitate 

pentru sex sau origine etnica.[1][3] 

STUDIU DE CAZ 

Raportăm cazul unei paciente de 52 de ani, cu următorii factori de risc cardiovasculari- dislipidemică, obeză, 

fostă fumătoare- care se internează pentru dispnee la eforturi mici debutată de aproximativ 1 an si 6 luni cu 

agravare progresivă de aproximativ 3 luni până la ortopnee. 

Reținem din antecedentele personal patologice că pacienta a fost diagnosticată în urmă cu un an cu 

cardiomiopatie non-ischemică dilatativă, insuficiență cardiacă clasa III NYHA , bloc de ram stâng si 

dislipidemie tip IIa și urmează un tratament maximal al insuficienței cardiace (Perindopril 10 mg/zi, 

Carvedilol 6,25 mg x2/zi, Furosemid 20 mg/zi, Spironolactona 50 mg/zi, Digoxin 0,25 mg/zi, Sintrom 4 

mg/zi), dar și faptul că pacienta nu prezintă antecedente heredocolaterale semnificative. 

Examenul obiectiv la internare evidențiază o pacientă cu o stare generală alterată, TA = 100/75 mmHg, FC- 

95/min regulată, zgomote cardiace ritmice, bine bătute fără sufluri supraadăugate, polipneică, stetacustic 

pulmonar normal, artere periferice slab pulsatile bilateral, edeme importante perimaleolar și gambier, fără alte 

modificari patologice la examenul celorlalte aparate si sisteme. 

Biologic se decelează ușoară anemie hipocromă, microcitară si hipercolesterolemie 

Electrocardiograma la internare prezinta Ritm sinusal, 75 bpm, axa intervalului QRS la 5 grade, bloc de ramură 

stângă cu durata QRS de 170 ms (fig 1) 

Ecografia cardiacă transtoracică confirmă cardiomiopatie dilatativă globală (diametrul end-diastolic al 

ventriculului stâng LVED- 62 mm, diametrul end-diastolic al ventriculului drept RVED- 36 mm, volumul 

atriului stâng 35 ml, volumul atriului drept-31 ml), cu fracție de ejecție ventriculară stângă sever redusă, 

estimată la 17% dar și prezența asincronismului interventricular identificat prin intervalul mecanic 

interventricular (IMIV) =60 ms si prin intervalul de timp dintre contracţia septului şi cea a peretelui posterior 

(SPWMD)=170 ms.(fig2) (fig 3) 
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Fig 2 ETT incidenta 4 camere 
 

Fig 3 ETT incidenta 4 camere 

Coronarografia nu a decelat leziuni semnificative hemodinamic care să determine apariția modificărilor 

cardiace. 

Testul de mers la 6 minute (la începutul tratamentului) toleranță la efort redusă (120m, 3’, 9 BORG, apariția 

dispneei) 

După tratamentul insuficienței cardiace acute și în conformitate cu recomandările actuale, am decis să 

implantăm un dispozitiv de resincronizare cardiacă.(fig 4) 
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Fig 4 Rx toracic incidentă antero-posterioara 

În timpul spitalizării, evoluția a fost favorabilă împreună cu îmbunătățirea stării clinice. La o lună după terapia 

de resincronizare cardiacă atât parametrii clinici (starea actuală a clasei II NYHA) cât și parametrii paraclinici 

( îmbunătățirea rezultatului testului de mers ( 300m, 6’) dar și debutul procesului de remodelare cardiacă 

dovedit de ecocardiografie LVED 58mm, RVED 34 mm, LVEF-39%.) au fost îmbunătățiti semnificativ. 

CONCLUZII 

Întârzierea conducerii AV şi intraventriculare reprezintă un risc suplimentar ce contribuie la disfuncţia 

ventriculului stâng în cazul pacienţientilor cu cardiomiopatii preexistente. [4] 

De remarcat este faptul că blocul de ramură stângă alterează secvenţa contracţiei ventriculului stâng, cu 

contracţie prematură sau întârziată a unor segmente parietale, redistribuirea fluxului miocardic, metabolism 

regional neuniform şi modificări moleculare, legate de dinamica ionului de calciu şi a unor sisteme 

enzimatice.[6] 

Desincronizarea reprezintă un proces patofiziologic care deprimă direct funcţia ventriculară, cauzează 

remodelare ventriculară stângă, insuficienţă cardiacă şi ca o consecinţă, induce un risc crescut de morbiditate 

şi mortalitate.[5] 

Luând în considerare toți parametrii clinici și paraclinici și în conformitate cu ghidurile actuale, pacientul a 

îndeplinit toate criteriile care definesc cel mai bun candidat potențial pentru terapia de resincronizare cardiacă. 
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Fig 5 Factori clinici care influențează probabilitatea de răspuns la terapia de resincronizare cardiacă[2] 

Starea hemodinamică îmbunătățită semnificativ a pacientului la o lună după CRT demonstrează că o selecție 

adecvată a pacienților va duce la cel mai bun răspuns terapeutic. 
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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 pentru clinician în 

ceea ce privește abordarea terapeutică particulară a fiecărei cauze în parte. Deși este esențial să se efectueze 

cardiostimularea electrică (temporară sau permanentă)- ca prim tratament în urgență, în paralel trebuie 

cercetată cauza ce a dus la apariția BAV total, pentru a iniția imediat tratamentul etiologic. 

Ischemia miocardică a fost de mult timp incriminată ca fiind o cauză comună pentru tulburările de conducere 

atrio-ventriculare, referindu-ne aici la forma cea mai severă a acestora, și anume BAV total, cu impact negativ 

asupra prognosticului acestor pacienți (1,2). Multiple date din literatură evidențiază o incidență a BAV total 

de până la 20 % în rândul pacienților cu sindrom coronarian acut (SCA), rate mai înalte înregistrându-se la 

pacienții cu STEMI, comparativ cu N-STEMI (3,4,5). Încă există controverse cu privire la mecanismul exact 

de apariție al BAV total la pacienții cu ischemie miocardică, fiind propuse mai multe variante: fie un reflex 

vagal cardio-inhibitor, cu origine în miocitele peretelui infero-posterior ischemizat, fie o ischemie intrinsecă 

a nodului atrio-ventricular cu stoparea consecutivă a transmiterii impulsurilor de la nivel supraventricular (6). 

O cauză mult mai rară de BAV total este reprezentată de embolia pulmonară (EP). Deși această patologie 

poate determina numeroase modificări la nivelul ECG, ritmurile bradicardice, în general, și BAV total, în 

particular, sunt considerate ca fiind aspecte de prezentare excepționale la un pacient cu EP (7,8). Unii autori 

consideră existența unei legaturi directe între apariția sincopei, ca formă clinică de prezentare în EP, și apariția 

paroxistică a unui BAV total, în general tranzitor, care este rareori obiectivat pe ECG (9). 

Deși nu a fost elucidată o cauză clară de apariție a BAV total în cadrul EP, principalul mecanism incriminat 

este dat de apariția unui bloc de ram drept (BRD), frecvent întâlnit în EP, la un pacient care prezenta deja un 

bloc de ram stâng (BRS). O altă ipoteză se bazează pe existența unui tonus vagal exacerbat, care poate fi cauză 

de bradicardie sinusală sau BAV. Clasic, se consideră predominanța activării simpatice în cadrul EP, ca urmare 

a stimulării baroreceptorilor de la nivelul atriului drept (sensibili la modificările presionale de la acest nivel), 

a umplerii ventriculare stângi deficitare și a hipoxiei. Totuși, dilatarea importantă a ventriculului drept duce la 

activarea unor filete nervoase vagale (fibrele aferente de tip C) cu exacerbarea tonusului vagal si apariția 

consecutivă a unor tulburări de ritm și de conducere, incluzând aici și BAV total (10,11). 

 

 
PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 68 ani, mare fumător (38 pachete-an), consumator cronic de etanol, 

care se adresează SAJ pentru dispnee progresivă și dureri toracice anterioare, simptomatologie debutată cu 

aproximativ 48 de ore anterior solicitării, însă agravată în ultimele 6 ore. Din anamneza efectuată cu ajutorul 

familiei, mai reținem si prezența unor episoade sincopale repetitive (2-3 episoade), care s-au suprapus 
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temporal peste acuzele clinice menționate anterior. În plus, trebuie menționat faptul că pacientul suferise 

recent (cu 14 zile anterior internării) o amputație bilaterală de gambă. 

Antecedentele familiale ale pacientului sunt nesemnificative. În schimb, din multiplele sale antecedente 

personale patologice reținem: 

- Hipertensiune arterială esențială gr.2 risc adițional înalt 

- Insuficiență cardiacă cronică clasa NYHA II 

- Dislipidemie mixtă (hipercolesterolemie + hipertrigliciridemie) 

- Boală arterială periferică (complicată cu ischemie acută a membrelor inferioare depășită, urmată de 

amputație în urgență) 

- Gută 

Examenul clinic obiectiv relevă: 

- Stare generală: influențată (pacient obnubilat), cu transpirații profuze, însă afebril. 

- Tesut adipos: excesiv reprezentat pe abdomen, IMC 32.4 kg/m2, circumferința abdominală 107 cm. 

- Facies: simetric. 

- Tegumente şi mucoase: eritroză facială, edeme gambiere importante la nivel bilateral, ce lasă godeu, 

circulație venoasă colaterală evidentă la nivel paraombilical, tuburi de dren la nivelul bonturilor post- 

amputație de gambă. 

- Sistem muscular: normoton, normotrof, hipokinetic. 

- Sistem ganglionar: superficial nepalpabil. 

- Sistem osteo-articular: amputație bilaterală de gambă. 

- Aparat respirator: torace cifotic, excursii costale simetrice bilateral, MV înăsprit bilateral, însă abolit 

la nivel bazal drept, fără raluri de stază, tuse productivă cu spută muco-purulentă și striuri 

sanguinolente, SpO2 88% aa. 

- Aparat cardiovascular: TA- 90/60mmHg, AV- 30/min. Arie precordială normal conformată, şoc 

apexian în spaţiul V intercostal ușor deplasat lateral, zgomote cardiace ritmice dar bradicardice, suflu 

sistolic pluriorificial grad III/VI, cu intensitate maxima in focarul mitral, fără sufluri pe arterele 

carotide/ aorta abdominală/ arterele renale. 

- Aparat digestiv: abdomen mărit de volum pe seama țesutului adipos, mobil cu mişcările respiratorii, 

nedureros spontan şi la palpare, ficat palpabil la 1 cm sub rebordul costal, splina – nepalpabilă, tranzit 

intestinal fiziologic (declarativ). 

- Aparat uro-genital: loje renale nedureroase, semn Giodarno negativ, micţiuni fiziologice, urini 

normocrome. 

- Sistem nervos şi endocrin: pacient confuz, parțial cooperant, reflexe osteotendinoase prezente, 

simetrice bilateral. Fără semne de iritaţie meningeană. Fără semne neurologice de focar. 

DIAGNOSTICE DE ETAPĂ: 

Corelând datele anamnestice cu cele obținute prin evaluarea clinică obiectivă a pacientului, putem suspiciona 

o serie de diagnostice de probabilitate, care să fie susținute atât de simptomatologia pacientului, cât si de 

istoricul acestuia: 

-Sindrom coronarian acut; 

-Insuficiență cardiacă cronică decompensată; 

-Embolie pulmonară; 

-Bronhopneumopatie obstructivă cronică acutizată. 
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INVESTIGAŢII PARACLINICE 

Parametri de laborator: 

Hemoleucograma şi testele inflamatorii nespecifice pentru evaluarea anemiei şi a sindromului inflamator ca 

posibili factori precipitaţi ai decompensării cardiace: 

- Hb= 10.1 g/dL 

- Ht = 33.6% 

- VEM= 110/fL 

- GA = 12450/mm3
 

- Formula leucocitară = Neutrofilie marcată (92.7%) 

- Trombocite = 261 000/mm3 

- CRP = 9.1 mg/dL 

Biomarkeri cardiaci- cu valoare predictivă negativă ridicată: 

- NT-proBNP= >30 000 pg/ml 

- D-dimeri= > 5 µg/ml 

- TroponinaI-hs= 864 ng/l 

- CK-MB= 49 U/L 

- CK= 118 U/L 

 

 
Funcţia renală, ionograma și echilibrul acido-bazic efectuate pentru screening-ul afectării de organ la un vechi 

hipertensiv, precum şi pentru ghidarea tratamentului: 

- Na+= 134 mmol/l 

- K+= 6.7 mmol/l 

- RA= 12.1 mmol/l 

- Uree= 42 mg/dl 

- Creatinină= 1.1 mg/dl 

- Lactat= 14.1 mmol/L 

- pH= 7.05 

Funcţia hepatică este necesară a fi evaluată de la primul contact medical la un pacient consumator cronic de 

etanol, cu hepatomegalie și semne de hipertensiune portală (circulație colaterală la nivel abdominal): 

- TGP= 64U/L 

- TGO= 97 U/L 

- GGT= 131 U/L 
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- Bil T= 2.06 mg/dl 

- Bil D= 1.41 mg/dl 

- LDH= 524 U/L 

-Amilaza= 47 U/L 

-Lipaza= 25 U/L 

Profilul metabolic este necesar la un pacient cu multipli factori de risc cardio-vascular: 

- Glicemie= 74 mg/dl 

- Colesterol total= 248 mg/dl 

- LDL-c= 177 mg/dl 

- HDL-c= 43 mg/dl 

- Trigliceride= 144 mg/dl 

- Acid uric= 6.8 mg/dl 

Investigaţiile funcţionale şi imagistice sunt necesare pentru o trasare cât mai fidelă a diagnosticelor, fiind 

complementare examinărilor clinice și de laborator. 

Astfel, pe ECG inițială, de la internare, s-a obiectivat prezența unui BAV total cu AV lentă de 30/min, atriile 

în fibrilație, cu subdenivelare ST de 1-2 mm, însoțită de unde T negative în derivațiile V1-V4, aspect sugestiv 

pentru un sindrom coronarian acut de tip NSTEMI, în contextul creșterii enzimelor de citoliză miocardică (fig. 

1). 
 

Fig. 1 ECG la prezentarea în UPU 



 
32 

 

 

Radiografia toracică a relevat un cord global mărit de volum (ICT= 0.7), hiluri voluminoase, desen vascular 

accentuat hiliobazal bilateral, oligohemie periferică. 

Ecocardiografia efectuată în urgență a obiectivat un cord global dilatat (VS 64 mm, VD 42 mm, dilatare 

biatrială), cu regurgitare mitrală funcțională moderat-severă, regurgitare tricuspidiană moderată. Cordul 

prezenta o hipokinezie difuză, cu akinezie în 1/3 apicală a SIV, FEVS=25%. Am remarcat si o disfuncție 

sistolică a VD, sugerată de un TAPSE=14 mm. În plus, pacientul prezenta o PAPs de 52 mmHg, sugestiv 

pentru o HTP moderată. Nu s-a remarcat prezența trombilor sau a altor mase intracardiace (fig. 2 și 3). 
 

Fig. 2 Ecocardiografie la internare (parasternal ax lung): aspect de cord dilatat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Ecocardiografie la internare (apical 4 camere): regurgitare mitrală importantă
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EVOLUȚIE ȘI ABORDARE TERAPEUTICĂ 

În UPU, starea pacientului s-a degradat rapid, acesta instalând stop cardio-respirator (SCR) prin bradi- 

asistolie. A fost solicitată intervenția echipei ATI, pacientul fiind intubat oro-traheal si ventilat mecanic, cu 

răspuns la manevrele de resuscitare, pe monitor evidențiindu-se aspectul de BAV total cu AV 25-30/min. În 

acest context de instabilitate hemodinamică marcată, s-a decis cardiostimularea electrică temporară (abord 

subclavicular stâng), efectuată chiar în UPU, cu un pacing eficient de 70/min (fig. 4 și 5). 
 

Fig. 4 Pacing eficient după cardiostimulare electrică temporară (endocavitară) 
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Fig. 5 Cardiostimulare electrică temporară prin abord transvenos subclavicular stâng, la un pacient 

IOT (aspect post-procedural) 

Statusul clinic al pacientului a făcut imposibil transferul la o unitate medicală care dispune de angiograf, în 

vederea efectuării coronarografiei în urgență și, de asemenea, a împiedicat realizarea unor explorări imagistice 

suplimentare (tomografie computerizată), care să contribuie la elucidarea diagnosticelor finale. 

Ca tratament etiopatogenic imediat, dată fiind suspiciunea ridicată de SCA, pacientul a primit dublă 

antiagregare plachetară (în doze de încărcare: aspirină 300 mg și ticagrelor 180 mg), statină în doză maximă 

(atorvastatină 80 mg), plus anticoagulare cu enoxaparină 80 mg (utilă atât în cazul SCA, cât și în EP). 

Pacientul a fost ulterior transferat în secția ATI, sub tratament suportiv maximal, ce a presupus administrarea 

de dublu suport inotrop pozitiv (dobutamină și noradrenalină), ser bicarbonatat (acidoză metabolică severă), 

ser glucozat tamponat cu insulină (pentru corecția hiperpotasemiei), însă evoluția a fost nefavorabilă, după 

câteva ore acesta instalând un nou SCR, de data aceasta non-responsiv la manevrele de resuscitare, în ciuda 

pacingului eficient și a tentativei de tromboliză de salvare, cu alteplază (suspicionând o embolie pulmonară 

masivă ca fiind cauza SCR). Re-evaluarea ecocardiografică la patul bolnavului a confirmat absența activității 

mecanice cardiace, confirmând suspiciunea de activitate electrică fără puls ca fiind mecanismul de instalare a 

SCR, însă fără a mai oferi alte date diagnostice. 

Dată fiind succesiunea foarte rapidă a evenimentelor patologice ce au dus la exitusul pacientului, a fost 

aprobată solicitarea de efectuare a necropsiei. Aceasta a relevat următoarele aspecte patologice: 

- La nivelul SIV anterior s-a obiectivat macroscopic o arie cu aspect sugestiv de necroză, situată la nivel 

subendocardic (fig. 6). Ulterior, aspectul de necroză cardiomiocitară a fost confirmat prin evaluare 

microscopică (fig. 7). 
 

Fig. 6 Arie de necroză subendocardică la nivel SIV (aspect macroscopic) 
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Fig. 7 Arie de necroză cardiomiocitară (aspect microscopic- HE, x10) 

- Ateromatoză extensivă la nivelul aortei ascendente și descendente 

- Artere coronare prezentând calcificări extensive (aspect “de porțelan”) 

- La nivelul unui ram segmentar mijlociu al arterei pulmonare drepte, s-a obiectivat prezența unui tromb 

obstructiv, cu obstrucția totală a lumenului (fig. 8) 
 

Fig. 8 Tromboză a unui ram segmentar din artera pulmonară dreaptă 
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- Lichid pleural cu aspect sero- hemoragic, în cantitate mare, predominant pe partea dreaptă 

- Ficat steatozic, de dimensiuni crescute (fig. 9) 
 

Figura 9 Hepatomegalie cu aspect de steatoză 

- Rinichi cu aspect “de șoc” 

DISCUȚII 

Ca trend general în populație, SCA se situează pe o curbă ascendentă, însă creșterea numărului de cazuri se 

bazează mai ales pe incidența tot mai ridicată a NSTEMI, comparativ cu STEMI, după cum reiese din multiple 

studii internaționale (12,13,14). Tulburările de conducere atrio-ventriculare reprezintă o complicație clasică a 

infarctului miocardic (STEMI și NSTEMI), fiind asociate cu un prognostic nefavorabil și rate crescute de 

mortalitate, atât imediată, cât și la distanță de evenimentul acut (2,14). 

BAV total este o complicație mai rară în cadrul NSTEMI, comparativ cu STEMI (6,15), mai ales în cadrul 

unei localizări septale de întindere limitată, așa cum este cazul de față. Aspectul ECG al pacientului, 

caracterizat prin complexe QRS înguste, infirmă eventuala prezență a unui BRS sau BRD pre-existent, precum 

și a unei localizări infranodale a blocului. 

Hiperpotasemia obiectivată la prezentare poate reprezenta un important factor de risc pentru apariția sau 

agravarea tulburărilor de conducere atrio-ventriculare. Blocurile AV sunt de obicei asociate cu un nivel seric 

al potasiului de >6,3 mmol /L (16,17). Potasemia pacientului nostru a fost de 6.7 mmol /L, însă având pe ECG 

complexe QRS înguste, atipice în această situație. Atipice deoarece BAV total indus de hiperkaliemie fără 

prelungirea duratei complexului QRS reprezintă un aspect ECG rar, considerându-se că nivelurile ridicate de 

potasiu afectează predominant conducerea la nivelul fibrelor Purkinje și a miocardului ventricular, și mai puțin 

la nivelul nodului AV (18); astfel, în cazul apariției unui BAV total, acesta este de obicei caracterizat prin 

complexe QRS largi. 

Asocierea dintre BAV total paroxistic și EP reprezintă o circumstanță exceptională, fiind raportate extrem de 

puține cazuri în literatură (10,19), mecanismul cel mai incriminat fiind apariția de novo a unui BRD (comun 

în EP), la un pacient cu BRS pre-existent. În cazul pacientului prezentat, putem suspiciona o posibilă apariție 

cvasi-simultană a BRD și BRS. Această ipoteză ar fi susținută de localizarea septală a infarctului (obiectivată 

necroptic) deoarece, anatomic, ramul stâng al fascicului His își are originea în porțiunea subendocardică stângă 

a SIV, iar în cazul unei ischemii la acest nivel, apariția unui BRS devine plauzibilă. 
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O altă cauză particulară pentru tulburările de conducere AV (inclusiv BAV total), este reprezentată de 

patologia hepatică. În contextul unui SCA, aceasta poate fi ușor omisă sau chiar ignorată de către clinician, 

însă în literatură s-a raportat o asociere semnificativă statistic între prezența steatozei hepatice (de etiologie 

alcoolică sau non-alcoolică) și incidența crescută a BAV (20,21). Tot mai multe date indică faptul că prezența 

steatozei agravează rezistența hepatică / periferică la insulină și determină eliberarea sistemică a mai multor 

factori proinflamatori, mediatori vasoactivi și molecule trombogene care joacă un rol important în patogenia 

bolilor cardiovasculare și a altor complicații funcționale și structurale ale inimii, care ar fi sursă de aritmii 

(20,22). De asemenea, este plauzibil să presupunem că toate aceste modificări cardiace induse de steatoză pot 

promova și fibroza progresivă a sistemului His-Purkinje sau chiar tulburări intrinseci la nivelul nodului AV. 

În plus, coexistența dintre patologia cardio-vasculară și cea hepatică reprezintă per se un predictor pentru un 

prognostic vital negativ (23). 

PARTICULARITATEA CAZULUI 

Particularitatea cazului rezidă în originea plurifactorială a unei tulburări de ritm severe, amenințătoare de viață, 

așa cum este BAV total, la un pacient cu elemente clinice nespecifice. 

Astfel, pentru conturarea tabloului final a fost necesar un continuum diagnostic, pornind de la anamneză și 

terminând cu necropsia, explorarea morfopatologică fiind esențială în stabilirea diagnosticelor de certitudine. 

Astfel, putem incrimina cel putin trei entități patologice în apariția BAV total: infarctul miocardic septal, 

hiperpotasemia importantă, embolia pulmonară, amintind chiar și de patologia hepatică. Deși aportul fiecărei 

patologii în parte este variabil și necuantificabil, existența lor simultană la un pacient deja tarat (cu amputație 

bilaterală recentă) a contribuit la evoluția fulminantă și nefavorabilă a acestuia. 

O altă particularitate este dată de instituirea promptă a cardiostimulării temporare endocavitare (pacingul 

extern cu padele era ineficient), la un pacient în SCR, în paralel cu efectuarea manevrelor de resuscitare și a 

intubației oro-traheale, ceea ce a sporit dificultatea tehnică a procedurii, precum și a riscurilor aferente 

acesteia. 

Nu în ultimul rând, s-a evidențiat încă o dată importanța autopsiei ca metodă ce poate furniza date 

anatomopatologice macro- si microscopice fundamentale. În cazul pacientului nostru, a evidențiat atât 

localizarea exactă a infarctului miocardic, cât și artera pulmonară trombozată, cu atât mai mult cu cât pacientul 

nu a putut fi investigat prin coronarografie sau angio-CT. 
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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 definită ca o afecţiunie structurală și funcţională a miocardului ventricular care 

nu este explicată de condiţii anormale de umplere ventriculară sau de limitarea fluxului arterial coronarian. 

Această afecțiune este asociată cu limitarea funcțională și moartea prematură. În realitate o bună parte dintre 

persoane sunt asimptomatice, iar mortalitatea anuală în moment acesta este de 1% sau mai puțin. Cu toate 

acestea, simptomele severe pot apărea la orice vârstă, iar riscul de deces prematur prin aritmie, accident 

vascular cerebral și afectare sistolică progresivă poate complica boala asimptomatică [1]. 

În cazul pacientilor simptomatici se încearcă limitarea acestora prin intermediul terapiei medicamentoase 

precum beta-blocante, verapamil și disopiramidă, deseori în combinație. De multe ori terapia medicamentoasă 

nu reușeste să controleze în mod adecvat simptomele sau sunt asociate cu efecte secundare intolerabile [2]. 

Pentru acești pacienți este indicată terapia de reducere septală, din aceasta terapie făcând parte miectomia 

chirurgicală (LVM) și embolizarea de arteră septală. 

 
STUDIU DE CAZ: 

În această lucrare prezentăm două cazuri de cardiomipatie hipertrofică obstructivă (CMHO) diagnosticată în 

adolescență pentru care terapia medicamentoasă s-a dovedit ineficientă și au necesitat terapii de reducere 

septală. Abordările terapeutice pentru cele două paciente au fost diferite, însă evoluțiile ulterioare au fost 

asemănătoare. 

Pacienta V.A. în vârstă de 25 de ani cunoscută cu CMHO pentru care, în 2011 s-a efectuat embolizare cu 

alcool de artera septală I, este internată în urgență în iunie 2019 în urma unui stop cardio-respirator resuscitat 

prin Tahicadie ventriculară, pentru care a suferit un soc electric extern. 

Reținem din antecedentele personale patologice că pacienta a fost diagnosticată în urmă cu zece ani cu 

Cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, Insuficiență Mitrală moderată și la un an diferență a suferit o 

embolizare cu alcool de Arteră septală I, BAV gr III tranzitor postintervențional și bloc major de ram drept. 

Pacienta nu prezintă antecedente heredocolaterale semnificative. Menționăm că pacienta nu este compliantă 

terapeutic, neurmând nici un tratament la domiciliu. 

Examenul obiectiv la internare evidențiază: pacientă intubată oro-traheal și ventilată mecanic cu o stare 

generală influențată, TA = 100/75 mmHg, FC- 90/min regulată, zgomote cardiace ritmice, bine bătute fără 

sufluri supraadăugate, artere periferice slab pulsatile bilateral, fără alte modificări patologice la examenul 

celorlaltte aparate și sisteme. 

Biologic se decelează ușoară creștere a enzimelor de citoliză miocardică post resuscitare (normalizate 

ulterior). 
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Electrocardiograma la internare prezintă ritm sinusal, 90 bpm, axa intervalului QRS la -15 grade, bloc de 

ramură dreaptă. 

Ecografia cardiacă transtoracică evidențiază diametrul end-diastolic ventriculului stâng în treimea bazală 

LVED -40 mm și diametrul end-diastolic ventriculului stâng în treimea medie LVED -20 mm, un sept 

interventricular (SIV) în treimea bazală -5 mm, akinetic și un SIV în treimea medie17 mm. un perete posterior 

al ventricului stang (PPVS) în treimea bazală- 7 mm. PPVSd în treimea medie- 15 mm. (fig.1) 

Acest aspect generează o obstrucție medioventriculară cu gradient medioventricular- 40 mmHg (fig.2) (fig.3). 

Fracția de ejecție a VS are valoarea de 72%. 
 

Fig. 1 Ecocardiografie transtoracică secțiune 4 camere 

 

Fig. 2 Ecocardiografie transtoracică secțiune 4 camere, examinare doppler pulsat la nivelul medioventricular 
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Fig. 3 Ecocardiografie transtoracică secțiune 4 camere, examinare doppler color la nivelul medioventricular 

În contextul clinic al modificărilor electrocardiografice și al aspectului ecocardiografic, se decide implantarea 

unui defibrilator cardiac automat pentru profilaxia secundară a morții subite și inițierea de tratament 

antiaritmic cu beta-blocant și Amiodaronă. Evoluția ulterioară este favorabilă. 

Pacientă I.I. în vârstă de 19 ani, cunoscută cu CMHO pentru care a urmat o miomectomie septală în 2009, este 

internată în secția noastră datorită unui episod sincopal. Aceasta asociază de aproximaiv 2 ani și episoade 

tranzitorii de fatigabilotate, dispnee și vertij de scurtă durată. 

Menționăm ca și antecedente personale patologice diagnosticul de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă la 

vârsta de 3 ani pentru care s-a realizat miomectomie septală la vârsta de 5 ani. 

Examenul obiectiv la internare evidențiază: pacientă cu stare generală bună, TA = 110/60 mmHg, FC- 58/min 

regulată, zgomote cardiace ritmice, bine bătute fără sufluri supraadăugate, artere periferice slab pulsatile 

bilateral, fără modificări patologice la examenul celorlalte aparate și sisteme. 

Electrocardiograma la internare prezintă ritm sinusal, FC-58/min, deviație axială stângă, HVS (indicele 

Sokolov-Lyon=48mm, R în Avl-36mm), HVD (indicele Sokolov-Lyon =21mm), tulburări de repolarizare în 

V2-V6. 

Ecografia cardiacă transtoracică evidențiază un cord cu o dimensiune a cavităților în limite normale (diametrul 

end-diastolic al ventriculului stâng LVED -37 mm și diametrul end-diastolic al ventriculului drept RVED -25 

mm, un sept interventricular (SIV) =15mm și un perete posterior al ventricului stâng (PPVS) de 12 mm, fracție 

de ejecție a VS 82% ,dar și o disfuncție diastolică de tip relaxare întârziată. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Ecocardiografie transtoracică secțiune parasternal ax lung, mod M 
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Monitorizarea Holter ecg/24 h decelează numeroase episoade de TV monomorfă susținută. 

Coroborând datele anamnestice, rezultatul monitorizarii Holter ecg/24 h și scorul de risc de moarte subită 

cardiacă la 5 ani fiind de 9%, se decide implantarea unui defibrilator cardiac automat pentru profilaxia primară 

a morții subite. 

CONCLUZII: 

Terapiile de reducere septală au început a fi dezvoltate încă din anii 1960 -miomectomia septală respectiv anii 

1990 –ablația septală cu alcool. Acestea au îndicații atunci când prin intermediul terapiei medicamentoase nu 

se reușește să se controleze simptomatologia. 

Miometomia septală este asociată cu o mortalitate și morbiditate postoperatorie scăzută atunci când este 

efectuată în centrele de expertiză, deși beneficiul asupra mortalitații pe termen lung nu este unul semnificativ. 

Datorită acestui lucru trebuie subliniat că beneficiul este limitat în prezent doar la ameliorarea 

simptomelor.[3][5] 

Deși inițial rezultatele post-ablație septală cu alcool nu au fost foarte mulțumitoare prin perfecționarea tehnici și prin 

dezvoltarea experienției, rezultatele au devenit comparabile cu miectomia chirurgicală la pacienții selectați 

corespunzător in centrele cu expertiză.[3] 

O metaanaliză realizată recent ce a cuprins studii observaționale ale miomectomiei septale și a ablației septale 

cu alcool nu a detectat diferențe majore asupra necesități de reintervenției, apariția aritmiei ventriculare sau 

asupra stări funcționale.[6] 

Odată cu aceste proceduri au apărut și intrebările privind riscul de aritmogenitate a „leziunii” restante. In 

acest moment datele nu au arătat o aritmogenitatea crescută în cazul pacienților astfel tratați . [7] 

In acest moment frecvența tulburarilor de ritm post terapie de reducere septală pentru pacienții cu 

CMHO nu este foarte bine documentată. Studiile efectuate au fost realizate pe loturi mici de pacienți, dar 

rezultatele au aratat ca pacienții ce prezintă TV, FV sau TV nesusținute documentate, sincope ce au 

probabilitatea crescută să fie generate de aritmii maligne, morți subite la rudele de gradul 1 sau hipertrofie 

ventriculară masivă (SIV> 30mm) pot fi încadrați în categoria pacienților cu risc crescut de a dezvolta aritmii 

maligne post procedural.Studiile menționează totodata că frecvența acestor aritmii este crescută în primele 30 

de zile post-procedural, iar după aceastaă perioada aceste aritmii datorate zonei de ablație sunt extrem de 

rare.[8] 
 

In cazul celor două paciente prezentate apariția aritmiilor maligne a fost la o perioadă lungă post 

procedural respective 8 si 14 ani, ceea ce ne face să concluzionam că cardiomiopatia hipertrofică diagnosticată 

la vârstă tânără este asociată cu un risc crescut de moarte subită și apariția de aritmii maligne.In ciuda abordării 

intervenționale/chirurgicale riscul de moarte subită cardiacă se păstrează crescut la acești pacienți indiferent 

de tipul de abordare pe întraga viata. 
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INTRODUCERE 

Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) a devenit o problemă importantă din punct de vedere 

socio-economic pentru sistemele de sănătate la nivel mondial prin creşterea alarmantă atât a prevalenţei, cât 

şi a morbidităţii şi mortalităţii. În cazul pacienților cu BPOC, în special în cadrul exacerbărilor infecțioase, 

incidența aritmiilor cardiace este mai mare decât la persoanele sănătoase (1, 2). Domeniul aritmiilor cardiace 

reprezintă unul dintre cele mai rapid evolutive domenii ale cardiologiei moderne, fiind într-o continuă 

schimbare. Tehnologia din ultimii ani a reușit să ne facă să înțelegem mult mai bine mecanismele 

aritmogenezei, mai ales prin intermediul procedurilor electrofiziologice endocavitare. Tulburările de 

conducere și aritmiile supraventriculare și ventriculare sunt adesea întâlnite la cei cu saturație scăzută a 

oxigenului a sânge, cu boala coronariană preexistentă sau la cei cu medicație de fond ce ar putea deprima 

funcția cardiacă. Patogenia aritmiilor este complexă, dar cel mai frecvent apar ca o consecință a hipoxemiei, 

hipercapniei sau a tulburărilor acido-bazice, deoarece cresc heterogenitatea electrică la nivelul peretului 

ventricular (3). De asemenea, ele pot apărea ca manifestare a neuropatiei autonome, ce caracterizează 

bronhopneumopatia obstructivă cronică.În același timp, personalizarea tratamentului joacă un rol important și 

în ceea ce privește noile opțiuni terapeutice farmacologice, biologice și genetice. Astfel, în era medicinei 

moderne, acestea câștigă din ce în ce mai mult teren, fiind tot mai eficiente (4). 

 

MATERIAL ŞI METODE 

Expunem cazul unui pacient, în vârstă de 65 de ani, diagnosticat recent cu BPOC stadiul III GOLD și 

fibrilație atrială persistentă, necompliant terapeutic, internat în stare generală deosebit de gravă cu fenomene 

de decompensare cardiacă globală și acutizare pulmonară infecțioasă, evoluând pe teren cu multiple tare 

organice cronice. 

La examenul clinic se constată pacient cu afebril, conștient, agitat psiho-motor, normoponderal, 

cianoză perioronazală, acrocianoză, torace emfizematos, ancombrat traheo-bronşic, raluri bronşice diseminate 

pe ambele arii pulmonare, raluri crepitante ½ inferioare bilateral,SpO2=84% (cu O2), dispnee cu tahipnee, 

frecvenţa respiratorie = 28 respiraţii/minut, şoc apexian spaţiul VI i.c. stâng pe linia axilară anterioară, 

TA=100/60 mmHg, AV≈160 bătăi/minut, zgomote cardiace aritmice, acoperite de auscultaţia pulmonară, 

vene jugulare turgescente, artere periferice pulsatile, abdomen mobil cu respirația, ficat la 4 cm sub rebordul 

costal. 

REZULTATE 

Evaluare electrocardiografică relevă fibrilație atrială cu alura ventriculară de aproximativ 160/minut, 

alternând cu episoade de tahicardie ventriculară nesusținută și frecvente extrasistole ventriculare polimorfe 

sistematizate în dublete, expresie a instabilității ischemiei coronariene. 

Investigaţiile efectuate au obiectivat afectarea cronică bronşitică şi obstrucţia severă, coexistând cu 

staza cardiacă prin leziuni mixte cardiace, aterosclerotice, toxice etanolice şi cu leziunile hepatice cronice cu 
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hipersplenism constituit. Sub tratament susţinut, după aproximativ 10 zile de la internare, s-a obţinut controlul 

procesului infecţios acut bronşitic şi ameliorarea stării cordului, cu reinstalarea ritmului sinusal. Concomitent 

pacientul asociază boală cronică de rinichi pe fond de nefropatie ischemică. 
 

Fig. 1. Aspectul electrocardiografic de la internare 
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Fig. 2. Electrocardiograma pe parcursul internării 
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DISCUŢII 

Afecţiunile cardio-respiratorii prezintă mecanisme fiziopatologice comune, ce au la bază procesul 

inflamator şi disfuncţia endotelială (5). Pacienții cu boli pulmonare cronice necesită, chiar în absența 

simptomatologiei, un screening cardiologic regulat. Evaluarea și interpretarea ECG în 12 derivații în timpul 

tahicardiei este esențială și se realizează prin integrarea în contextul clinic al pacientului, oferind indicii pentru 

un diagnostic corect (6).Prognosticul pacienţilor cu tahicardie ventriculară depinde de tipul acesteia, de 

cardiopatia respectivă şi de funcţia sistolică a ventriculului stâng. În urgenţă, dacă nu există elemente clare de 

tahicardie ventriculară este de preferat să se trateze tahiaritmia ca şi cum ar fi tahicardie ventriculară (7). 

Stabilirea conduitei terapeutice constituie o permanentă provocare şi necesită abordare multidisciplinară. Atât 

în timpul spitalizării cât şi după externare, este deosebit de importantă efectuarea corectă a terapiei specifice 

afecţiunii subiacente, terapie dependentă şi de comorbidităţile pacientului (8). 

CONCLUZII 

Implicarea cordului în afecţiunile respiratorii agravează evoluţia şi prognosticul bolii, modificând 

abordarea terapeutică. Substratul etiologic principal al tulburărilor de ritm din sindromul obstructiv bronşitic 

este reprezentat de vasoconstricţia pulmonară hipoxică. Strategiile farmacologice vizează susţinerea funcţiilor 

vitale, diminuarea simptomatologiei, controlul factorilor de risc, ameliorarea calităţii vieţii şi prevenirea 

viitoarelor complicaţiii. 
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INTRODUCERE 

Flutterul atrial reprezintă o aritmie supraventriculară caracterizată printr-o frecvență a contracțiilor atriale de 

240-400 bătăi/min, cu grad variabil sau fix de conducere atrio-ventriculară. Cel mai frecvent, morbiditatea și 

mortalitatea sunt datorate complicațiilor legate de frecvența cardiacă (sincopă, insuficiență cardiacă). Totuși, 

comparativ cu populația generală, pacienții cu flutter atrial prezintă un risc crescut de complicații 

tromboembolice. S-a demonstrat că anticoagularea adecvată scade acest risc la pacienții cu flutter atrial cronic 

și la cei la care se efectuează cardioversia.1 Conform ghidurilor actuale, se recomandă stratificarea riscului și 

managementul flutterului atrial într-o manieră similară precum a fibrilației atriale. 2 Totuși, aceste recomandări 

sunt bazate în principal pe opiniile experților și pe dovezi limitate. 3 Studii anterioare au demonstrat că 

prognosticul diferă între flutterul atrial și fibrilația atrială, în ceea ce privește accidentul vascular ischemic, 

insuficiența cardiacă și mortalitatea. 4,5 Cu toate acestea, pacienții cu flutter atrial prezintă riscul de a dezvolta 

fibrilație atrială 6, fiind dificilă stabilirea cu exactitate a riscului tromboembolic. 

 

FIZIOPATOLOGIE 

În porțiunea superioară a fiecărui atriu se găsește un apendix cu capăt orb, numit şi urechiuşă. Apendicele 

atriului stâng este lung, cu o deschidere îngustă, ce predispune la stază. Astfel, apendicele atriului stâng este 

cel mai frecvent loc de formare intraatrială a trombilor, atât în fibrilația atrială cât și în flutterul atrial. Acesta 

are aspect variat ca volum sau formă, poate fi multilobat, cu ostium de mărime diversă. Structura multilobată 

se asociază cu riscul de tromboembolism, independent de alţi factori de risc pentru AVC.20 

Pierderea pompei atriale, frecvenţa cardiacă rapidă şi reducerea fluxului transmitral favorizează dilatarea şi 

staza în atriul stâng/urechiușa stângă şi condiţiile de trombogeneză. Majoritatea trombilor se formează în 

urechiușa stângă, unde condiţiile de flux sunt cele mai scăzute. Scăderea vitezei fluxului la nivelul urechiușii 

stângi reprezintă un element important la explorarea ecocardiografică. Staza din atriul stâng şi urechiușa stângă 

este vizualizată la ecocardiografie prin prezenţa contrastului spontan; acesta poate fi de grade diferite şi se 

poate asocia sau nu cu prezenţa trombozei în urechiușa stângă (marker de risc). Contrastul spontan persistent 

şi dilatarea atriului stâng, demonstrate prin ecocardiografie transesofagiană (ETE), sunt considerate markeri de 

risc rezidual pentru formarea de trombi după restaurea ritmului sinusal.20 Riscul de embolism cerebral este 

crescut în cardioversia electrică sau farmacologică a flutterului atrial/fibrilației atriale. Embolia cerebrală se 

produce prin dislocarea de trombi atriali preexistenţi conversiei la ritm sinusal, dar şi prin trombi formaţi post-

conversie în perioada de stunning atrial (disfuncţie atrială). 20 

Spre deosebire de fibrilația atrială, flutterul atrial asociază un pattern regulat de contracție atrială, fapt ce a 

condus pentru o lungă perioadă de timp la estimarea unui risc tromboembolic nesemnificativ al pacienților cu 

flutter atrial. Datele obținute prin ecocardiografia transesofagiană (ETE) demonstrează un flux sangvin în 

urechiușa stângă organizat sub formă de dinți de fierăstrău, cu valuri de umplere și golire. Însă la pacienții 

care asociază fibrilație atrială la flutterul atrial, se constată un flux sangvin mai scăzut în urechiușa stângă, cu 

mai mult contrast spontan și dimensiuni mai mari ale atriului stâng și ale urechiușii.8,9 

DATELE ACTUALE ȘI DISCUȚII 

Mai multe studii de-a lungul timpului au analizat corelația între flutterul atrial și riscul tromboembolic. Cel 

mai mare studiu (efectuat de către Biblio et al10; a inclus 749988 de pacienți, dintre care 17413 pacienți cu 

flutter atrial, 337428 cu fibrilație atrială, 395147 pacienți în lotul de control; pe o perioadă de 8 ani) a raportat 

un risc de accident vascular cerebral mai ridicat la pacienții cu flutter atrial față de cei din lotul de control (RR 

1.4, 95% CI 1.35-1.46), însă mai scăzut față de pacienții cu fibrilație atrială. Vidaillet et al11 a demonstrat o 

creștere a riscului de mortalitate la pacienții cu flutter atrial comparativ cu grupul de control pe perioada de 
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urmărire (3.6 +/- 2.3 ani; RR 1.7, 95% CI 1.2 – 2.6), cu o mortalitate de orice cauză similară între grupul cu 

flutter atrial și cel cu fibrilație atrială. 

O serie de studii s-au adresat modificărilor ecocardiografice din flutterul atrial12,13,14. Acestea au raportat o 

prevalență a materialului trombotic atrial stâng sau în urechiușă între 0 și 38% și prezența contastului spontan 

între 21 și 28%, aspecte corelate cu riscul înalt de tromboembolism. 

Aceste studii demonstrează ca tromboembolismul, tromboza atrială și contrastul spontan sunt frecvent 

întâlnite în flutterul atrial. Datorită heterogenității studiilor și asocierii frecvente cu fibrilația atrială, nu se 

poate stabili o estimare clară a creșterii riscului de tromboembolism în flutterul atrial izolat. De asemenea, 

riscul de accident vascular cerebral și tromboembolism depinde și de alți factori de risc cardio-vasculari, 

precum hipertensiunea arterială, bolile cardiace structurale, disfuncția de ventricul stâng sau diabetul zaharat. 

Este frecventă asocierea dintre flutterul atrial și fibrilația atrială, fiind propusă ideea de co-dependență între 

acestea.15 

Primul ghid privind gestionarea fibrilației atriale a fost publicat în anul 200116, cu puține date în ceea ce 

privește flutterul atrial. S-a menționat că terapia anticoagulantă pentru flutterul atrial ar trebui administrată în 

aceiași manieră ca pentru fibrilația atrială. Acestă recomandare s-a bazat în mare parte pe studii 

ecocardiografice, care au demonstrat că golirea urechiușii stângi este deficitară în flutterul atrial comparativ 

cu ritmul sinusal, dar mai bună decât în fibrilația atrială. Mai mult, există o disfuncție mecanică tranzitorie în 

activitatea atrială stângă/urechiușii stângi (stunning) după ablația cu succes sau cardioversie.17,18 Ghidul 

menționează că riscul de tromboembolism la pacienții cu flutter atrial cronic este estimat a fi mai mare decât 

la pacienții în ritm sinusal, dar mai mic decat la cei cu fibrilație atrială persistentă sau permanentă.16 În 2003 

a fost publicat ghidul ESC privind gestionarea aritmiilor supraventriculare în care s-a precizat că datele privind 

riscul tromboembolic din flutterul atrial sunt limitate, păstrând aceleași recomandări ca în ghidul de fibrilație 

atrială din 2001. În ghidurile următoare, din 2006, 2008, 2010, 2011 și 2013 s-au menținut aceleași 

recomandări cu un nivel de evidență C. 

În ghidul din 2019 privind gestionarea aritmiilor supraventriculare se precizează (precum în ghidul de fibrilație 

atrială din 2016)19 că anticoagularea asemenea fibrilației atriale este recomandată la pacienții cu flutter atrial 

și fibrilație atrială concomitentă, cu o clasă de recomandare I, nivel de evidență B. În ceea ce privește pacienții 

cu flutter atrial fără fibrilație atrială, anticoagularea ar trebui luată în considerare, dar fără un prag de inițiere 

stabilit (recomandare de clasă IIa, nivel de evidență C). 

Un studiu recent publicat in JAMA (ce a inclus 220 mii de pacienți din Taiwan) 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, aceiași vârstă și sex. Rezultatele au demonstrat că incidența accidentului vascular 

cerebral la pacienții cu fibrilație atrială cu un scor CHA2DS2-VASc de 1 a fost similar cu cel al pacienților cu 

flutter atrial și un scor CHA2DS2-VASc de 2. În mod similar, un scor de CHA2DS2-VASc de 2 la cei cu 

fibrilație atrială corespunde cu un scor de CHA2DS2-VASc de 4 la cei cu flutter atrial în ceea ce privește 

frecvența accidentului vascular.21 Cu toate acestea, riscul tromboembolic a fost mai ridicat la pacienții cu 

flutter atrial comparativ cu pacienții în ritm sinusal. 

 

CONCLUZII 

Majoritatea studiilor de mai sus au demonstrat că prevalența evenimentelor tromboembolice este ridicată la 

pacienții cu flutter atrial. Riscul tromboembolic este mai scăzut decât în cazul pacienților cu fibrilație atrială 

dar mai ridicat decât în cazul pacienților aflați în ritm sinusal. Se recomandă în ghidul actual de aritmii 

supraventriculare (2019) ca anticoagularea în flutterul atrial ce asociază fibrilație atrială să fie efectuată în 

aceiași manieră precum în cazul fibrilației atriale. În cazul flutterului atrial izolat nu sunt mențiuni clare în 

ceea ce privește anticoagularea. 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, implicit cu un risc tromboembolic mai ridicat. La momentul actual studiile 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 din bazele tratamentului, de o 

importanță majoră în ceea ce privește profilaxia evenimentelor tromboembolice, scăderea mortalității și 

menținerea calității vieții. 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 
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a prevalenței asocierii fibrilație atrială – flutter atrial. Dincolo de costurile suplimentare semnificative induse 

de această abordare (valoarea unui dispozitiv între 1000-2000 euro), o altă limitare ar fi reprezentată de 

sensibilitatea mai redusă de detecție a acestor dispozitive cu atât mai mult in tulburările de ritm cu frecvență 

mare. 
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I. INTRODUCERE 

Persistența de venă cavă superioară stângă (PVCSS) este cea mai frecventă anomalie a sistemului 

venos și rezultă în urma lipsei obliterării venei cardinale anterioare stângi în timpul dezvoltării embrionare 

[1]. Se întâlnește la 0,5-2% din populația generală, iar incidența sa crește până la 10% la pacienții cu boli 

cardiace congenitale [2]. În majoritatea cazurilor, vena cavă superioară (VCS) poziționată normal pe partea 

dreaptă este de asemenea prezentă, însă în 10% din cazuri, aceasta lipsește, condiție ce se numește și PVCSS 

izolată. PVCSS se poate asocia cu apariția aritmiilor și tulburărilor de conducere, iar forma izolată se asociază 

într-un procent ridicat cu prezența altor anomalii cardiace congenitale [3]. Deși este de cele mai multe ori o 

patologie silențioasă, PVCSS poate pune probleme semnificative în timpul diverselor proceduri ce necesită 

abord venos central și este frecvent diagnosticată incidental în timpul introducerii cateterelor venoase centrale 

sau implantării dispozitivelor cardiace, precum: pacemakere, defibrilatoare automate implantabile sau 

dispozitive de resincronizare cardiacă [4]. 

Scopul acestui studiu este de a raporta un caz rar de PVCSS izolată asociată unei stenoze subaortice, 

diagnosticată incidental în timpul implantării dispozitivului de cardiostimulare electrică permanentă. 

Totodată, analizăm substratul embriologic, evaluăm metodele de diagnostic și subliniem implicațiile practice 

ale acestei patologii. 

 

II. 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 și la monitorizarea holter ECG/24ore a unui sindrom tahicardie-bradicardie (Fig.1), 

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 la 9 mm sub 

valva aortică, ce determina o stenoză aortică subvalvulară moderată și o regurgitare aortică ușoară. Cavitățile 

cardiace erau de dimensiuni normale, iar ventriculul stâng avea funcție sistolică și cinetică normale, fără alte 

anomalii observate inițial. 
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Pentru implantarea pacemakerului s-a realizat abord subclavicular stâng, însă s-au întâmpinat dificultăți 

în avansarea sondei de stimulare ventriculară, motiv pentru care s-a efectuat o venografie ce a obiectivat 

prezența unei VCS stângi persistente ce se continua cu sinusul coronar. S-a încercat continuarea avansării 

sondei, însă fără succes. Din acest motiv, s-a schimbat abordul venos la nivelul venei subclaviculare drepte. 

Venografia realizată de la acest nivel a confirmat absența VCS drepte. S-a reușit avansarea sondei ventriculare 

prin VCS stângă și sinusul coronar, iar pentru a putea trece prin orificiul tricuspidian, s-a realizat o buclă în 

atriul drept, cu sprijin pe peretele liber al acestuia. Ulterior s-a realizat fixarea activă a sondei la nivelul 

apexului ventriculului drept (Fig.2 A). S-a tentat introducerea unei sonde de stimulare atrială, însă încercările 

repetate de a o localiza la nivelul auriculului drept fără a destabiliza sonda de stimulare ventriculară nu au avut 

succes. Postprocedural, la reevaluarea prin ecocardiografie transtoracică s-a obiectivat sinusul coronar 

moderat dilatat, ce conținea electrodul ventricular (Fig.2 B, Fig.2 C). Ulterior, examenul angio-CT toraco- 

abdominal a exclus asocierea altor anomalii venoase (Fig.2 D). Pacientul a fost externat cu o stare clinică 

bună, cu reevaluarea parametrilor de funcționare a cardiostimulatorului la interval de o lună, iar ulterior la 6 

luni, când s-a obiectivat stimulare cardiacă adecvată și absența progresiei stenozei subaortice sau a regurgitării 

aortice. 
 

Fig. 1 Holter ECG/24 ore: sindrom tahicardie-bradicardie, cu pauză sinusală de 2,97 secunde după terminarea 

tahiaritmiei și bradicardie severă după reluarea ritmului sinusal 

A    B  
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III. DISCUȚII 

1. Embriologie și variante anatomice 

Persistența de vena cavă superioară stângă reprezintă o anomalie a sistemului venos ce apare în timpul 

dezvoltării embrionare. În săptămâna a 5-a de gestașie, sistemul venos este reprezentat de 3 perechi principale 

de vene: venele ombilicale și viteline, care aparțin circulației extraembrionice, și venele cardinale, care aparțin 

circulației intraembrionice, toate drenând în sinusul venos. Venele cardinale anterioare drenează sângele din 

partea cranială a embrionului, iar venele cardinale posterioare drenează segmentele caudale ale acestuia. Vene 

cardinale anterioare și posterioare se unesc de fiecare parte și formează venele cardinale comune, numite și 

“ductele lui Cuvier”, ce se deschid în sinusul venos. În săptămâna a opta de gestație, între venele cardinale 

anterioare se formează o anastomoză transversală, care mai apoi va forma trunchiul brahiocefalic stâng. 

Segmentele venelor cardinale anterioare localizate distal de anastomoză vor forma venele jugulare interne. 

Segmentul localizat proximal al venei cardinale anterioare drepte, împreună cu ductul lui Cuvier omolog vor 

forma vena cavă superioară dreaptă. Ductul lui Cuvier stâng va forma sinusul coronar și vena oblică a atriului 

stâng, în timp ce segmentul proximal al venei 

cardinale anterioare stângi, în mod normal involuează, formând ligamentul lui Marshall. Când acest proces de 

involuție nu se produce, se va forma VCS stângă [1,5] (Fig.3). 

PVCSS se poate întâlni sub mai multe variante anatomice. Cel mai frecvent, o VCS dreaptă este de 

asemenea prezentă, cele două conducte venoase fiind conectate printr-o venă innominată în 30% din cazuri 

[2]. Segmentul proximal al venei cardinale anterioare drepte regresează însă în 10% din cazuri, ducând la 

absența VCS drepte, astfel VCS stângă persistentă drenând integral sângele din segmentele superioare ale 

corpului (Fig.4). Cel mai frecvent, VCS stângă drenează în atriul drept prin sinusul coronar, neavând niciun 

răsunet hemodinamic, însă în 10-20% din cazuri poate drena în atriul stâng direct sau printr-un defect septal 

tip sinus coronar, apărând astfel un șunt dreapta-stânga care poate avea diferite manifestări clinice [3]. Au fost 

de asemenea raportate cazuri în care VCS stângă drena într-o venă hepatică sau în vena cavă inferioară [6]. 

C D 

Fig. 2 A: Imaginea fluoroscopică după implantul pacemakerului cardiac, obiectivând traseul sondei ventriculare; 

B: ETT, secțiune parasternal ax lung ce obiectivează sinusul coronar dilatat conținând sonda ventriculară (săgeata 

albastră) și membrana subaortică (săgeata roșie); C: ETT, secțiune apical 4C modificată ce obiectivează sonda de 

stimulare (săgeți) ce pătrunde în atriul drept prin sinusul coronar (surpins în secțiune longitudinală); D: Angio- 

CT, obiectivând VCS stângă persistentă (săgețile albastre) și absența VCS drepte. Abrevieri: AD: atriu drept, AS: 

atriu stâng, MS: membrană subaortică, VD: ventricul drept, VS: ventricul stâng, SC: sinus coronar 
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2. Anomalii cardiace congenitale asociate 

PVCSS, îndeosebi forma izolată, se asociază în 40 % din cazuri cu alte anomalii cardiace congenitale 

[6]. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt defectul septal atrial, defectul septal ventricular, bicuspidia aortică, 

coarctația de aortă, atrezia de sinus coronar, returul venos pulmonar anormal [7]. Malformații complexe 

precum tetralogia Fallot, sindromul VACTERL, atrezia esofagiană au fost de asemenea raportate în asociere 

cu PVCSS [3]. 

Asocierea dintre PVCSS și stenoza subaortică nu este una frecvent întâlnită în literatură. În timp ce 

stenoza subaortică este frecvent descrisă ca fiind o malformație congenitală, studii mai recente au lansat 

ipoteza că aceasta este mai degrabă o leziune dobândită și că o anumită morfologie a tractului de ejecție al 

ventriculului stâng (TEVS) precum un unghi ascuțit aorto-septal ce determină turbulență în TEVS, ar putea 

reprezenta substratul dezvoltării membranei subaortice [8]. Agnoleti et al au sugerat că PVCSS se asociază cu 

apariția leziunilor obstructive la nivelul tractului de intrare și de ieșire al ventriculului stâng și au obiectivat 

Fig.4. Variante anatomice de VCS: I. Varianta de normal; II. VCS dreaptă (A) și stângă (B); III. VCS 

dreaptă și stângă unite printr-o anastomoză (C); IV. VCS stângă izolată. Abrevieri: AD-atriu drept, AS-atriu 

stâng, SC-sinus coronar 

Fig. 3. Formarea VCS stângi persistente: A. În săptămâna a 8-a apare o anastomoză (săgeți roșii) între venele 

cardinale anterioare, ce va forma apoi TBC stâng; B. În mod normal, VCAS va regresa proximal de anastomoză, 

formând ligamentul lui Marshall; C. Când obliterarea VCAS nu se produce, apare VCS stângă. Abrevieri: 

VCAD-venă cardinală anterioară dreaptă; VCAS-venă cardinală anterioară stângă; VCPD-venă cardinală 

posterioară dreaptă; VCPS-venă cardinală posterioară stângă; VCC-venă cardinală comună; SC-sinus coronar; 

VCS-venă cavă superioară; VCI- venă cavă inferioară; TBC-trunchi brahiocefalic. 
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faptul că malformații precum coarctația de aortă, stenoza subaortică și stenoza mitrală au o incidență mai mare 

la pacienții cu PVCSS, comparativ cu cei fără această anomalie venoasă [9]. 

 

3. Diagnostic 

PVCSS este de obicei diagnosticată incidental, în timpul procedurilor ce necesită abord venos central 

sau în cadrul unei evaluări ecocardiografice efectuate pentru altă patologie [10]. Vizualizarea unui sinus 

coronar dilatat la examinarea prin ecocardiografie transtoracică ar trebui să ridice întotdeauna suspiciunea de 

PVCSS. Secțiunile în care acesta este vizualizat cel mai bine sunt parasternal ax lung, în care sinusul coronar 

apare ca o structură circulară cu diametru maxim de 11 mm în șanțul atrio-ventricular, sau secțiunea apical 4 

camere modificată, în care sinusul coronar este surprins în secțiune longitudinală deschizându-se în atriul drept 

[11]. Confirmarea PVCSS se poate face utilizând o metodă simplă, non-invazivă, și anume testul cu ser 

fiziologic barbotat. În mod normal, injectarea serului barbotat într-o venă periferică de la oricare membru 

superior va duce la opacifierea inițială a atriului drept și apoi a ventriculului drept, fără vizualizarea 

contrastului în sinusul coronar. Când PVCSS este prezentă, injectarea serului barbotat într-o venă de la nivelul 

membrului superior stâng va duce la opacifierea inițială a sinusului coronar și abia apoi atriului drept. Testul 

trebuie completat cu injectarea serului barbotat într-o venă de la nivelul membrului superior drept, iar 

opacifierea sinusului coronar înainte de atriul drept sugerează absența VCS drepte [12]. 

Ecocardiografia transesofagiană oferă o evaluare mai precisă a sinusului coronar și a locului acestuia 

de drenaj și ar trebui efectuată la toți pacienții cu această anomalie venoasă pentru evaluarea altor posibile 

anomalii asociate [13]. Alte metode de diagnostic sunt venografia convențională, care stabilește frecvent 

diagnosticul atunci când se intâmpină dificultăți procedurale în timpul implantării dispozitivelor cardiace, sau 

angiografia computer-tomografică și venografia prin rezonanță magnetică, care oferă o evaluare extensivă a 

sistemului venos [14]. 

 

4. Tablou clinic 

VCS stângă ce drenează în atriul drept este de regulă asimptomatică. Când se asociază însă cu alte 

anomalii cardiace, pacienții pot prezenta semne și simptome generate de aceste malformații. În rarele situații 

când drenajul se realizează la nivelul atriului stâng, apare un șunt dreapta-stânga ce se poate manifesta prin 

dispnee, cianoză, durere toracică de tip pleuritic. Un aspect important de luat în considerare este faptul că 

prezența șuntului dreapta-stânga asociază un risc de accident vascular cerebral prin embolism paradoxal și 

abces intracranian [3,5,6,10]. 

Un alt scenariu clinic este reprezentat de apariția aritmiilor și tulburărilor de conducere, ce se manifestă 

prin palpitații, presincopă sau sincopă. Riscul aritmic al PVCSS se datorează persistenței de țesut embriologic 

cu potențial de pacemaker în zona alăturată sinusului coronar. De asemenea, dilatarea sinusului coronar poate 

determina distorsiunea nodului atrioventricular și predispune astfel la tahiaritmii prin reintrare [15-17]. 

 

5. Implicații practice 

Deși reprezintă o patologie benignă, recunoașterea PVCSS este de o importanță semnificativă într-o 

varietate de specialități medicale: anestezie și terapie intensivă, cardiologie, oncologie, chirurgie, etc [18]. În 

prezența acestei anomalii, cateterele venoase centrale introduse prin abord subclavicular stâng sau drept (mai 

ales în cazul PVCSS izolate), vor urma un traseu anormal, fiind identificate paravertebral stâng pe radiografia 

toracică. Atfel, doctorii trebuie să suspicioneze posibilitatea acestui tip de drenaj venos și să cunoască faptul 

că manipularea cateterul în sinusul coronar poate genera angină, aritmii și stop cardiac, în cazuri extrem de 

rare [5,18]. 

În cardiologie, introducerea electrozilor dispozitivelor cardiace implantabile poate reprezenta o 

provocare procedurală, întrucât diagnosticarea PVCSS se face frecvent incidental, intraprocedural [19]. 

Avansarea electrozilor este în mod particular dificilă când vena innominată și VCS dreaptă sunt absente, 

aceștia urmând traseul VCS stângi și apoi sinusului coronar prin care ajung în atriul drept. Datorită unghiului 

acut dintre ostiumul sinusului coronar și valva tricuspidă, avansarea electrodului ventricular prin orificiul 

tricuspidian este dificilă și poate fi facilitată de formarea unei bucle în interiorul atriului drept sau de utilizarea 

unui stilet preformat. De asemenea, obținerea unei poziții stabile a sondelor, cu stimulare adecvată, este mai 

greu de obținut [20-24]. Atunci când diagnosticul de PVSSS este cunoscut înainte de procedura de implant, 
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se recomandă utilizarea abordului subclavicular stâng, însă poate fi utilizat și cel drept, în funcție de preferința 

operatorului [19,25]. În ciuda dificultăților tehnice, implantarea pacemakerelor bicamerale este o procedură 

fezabilă, cu rezultate optime pe termen lung. Au fost raportate cazuri de PVCSS izolată la care s-au implantat 

cu succes dispozitive de resincronizare cardiacă și defibrilatoare cardiace [5]. 

Prezența PVCSS este un aspect important de cunoscut în chirurgia cardiovasculară întrucât implică 

tehnici speciale de canulare cardiacă în cadrul bypass-ului cardiopulmonar. De asemenea, cardioplegia 

retrogradă poate duce la distribuție miocardică inadecvată a soluției de cardioplegie și astfel la protecție 

miocardică insuficientă [26,27]. Ligatura VCS stângi în absența venei innominate sau a VCS drepte determină 

sindrom de venă cavă superioară stângă, și dacă se realizează în prezența atreziei de sinus coronar, determină 

ischemie și necroză miocardică [3]. 

 

IV. CONCLUZII 

Deși PVCSS este o condiție asimptomatică, diagnosticarea acesteia are o importanță semnificativă în 

realizarea accesului venos central, implantarea sondelor dispozitivelor cardiace și în chirurgia cardiovasculară. 

Vizualizarea unui sinus coronar dilatat la ecocardiografia transtoracică trebuie să ridice suspiciunea asupra 

acestei patologii, iar realizarea testului cu ser fiziologic barbotat poate fi o metodă simplă și rapidă de 

diagnostic. Diagnosticarea PVCSS impune evaluarea prezenței VCS drepte și a altor anomalii cardiace 

congenitale, întrucât aceastea pot necesita management specific. 
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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. 

Keywords: torsade de pointes, long QT interval, hypokalemia, thiazide-like diuretic, syncope 

Prezentăm cazul pacientei S.B., în vârstă de 80 de ani, din mediul urban, care se internează în urgență 

pentru sincope repetitive, precedate de palpitații cu ritm rapid. 

Din antecedentele personale patologice menționăm colecistectomia clasică la vârsta de 40 de ani, 

histerectomia totală cu anexectomie la 45 de ani (pentru neoplasm în sfera genitală) și evacuarea unui 

pseudochist pancreatic, operații care s-au soldat cu eventrații ale peretului abdominal. Asociază gușă 

polinodulară cu tireotoxicoză, în tratament cu antitiroidiene de sinteză, diabet zaharat tip 2, în tratament cu 

antidiabetice orale și hipertensiune arterială. Medicația de fond la domiciliu este reprezentată de: Indapamid 

1,5 mg/zi, Nebivolol 2,5 mg/zi, Perindopril 5 mg/zi, Lercanidipina 10 mg/zi, Aspirina 75 mg/zi, Metformin 

1000 mg/zi, Tiamazol 5 mg/zi și un preparat cu fier. 

Ne aflăm astfel în fața unei paciente vârstnice, cu multiple antecedente patologice chirurgicale și 

metabolice, adusă în unitatea de primiri urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” pentru repetate sincope precedate 
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de palpitații. Menționăm că au fost excluse cauzele neurologice ale suspendării stării de conștiență, iar la o 

primă evaluare se remarcă episoade autolimitate de torsada vârfurilor (fig. 1), pe fondul unei hipopotasemii 

severe (2,5 mmol/l). 
 

Fig. 1. Două episoade de torsada vârfurilor pe ritm bradicardic (înregistrare monitor) 

La examenul clinic constatăm o pacientă anorexică, hipotonă, cu stare generală influențată și 

tegumente palide; zgomote cardiace bradicardice, cu frecvente extrasistole, suflu sistolic gradul 4/6 cu 

intensitate maximă în focarul aortic și cu iradiere pe carotide, FC 50/min, TA 140/70 mmHg. Prezintă 

abdomenul mărit de volum pe seama eventrațiilor reductibile, necomplicate și o gușă voluminoasă, 

polinodulară, cu contur neregulat. 

Electrocardiogramele seriate la internare relevă BS 58/min, HBAS, BRD, unda U prezentă, prelungirea 

intervalului QT (fig. 2), ulterior instalează fibrilație atrială cu fvm 130/min (fig. 3), apoi bigeminism 

ventricular cu fenomen R/T (fig. 4). 

Datele de laborator obiectivează o anemie hipocromă, microcitară (Hb 9,8 g%), hiposideremie 29 

µg/dl, hipopotasemie până la 2,3 mmol/l însoțită de hipomagnezemie 1,17 mg/dl, hipocolesterolemie 67 mg/dl 

cu LDL-C 27 mg/dl, K+ urinar din urina spontană 13,6 mmol/l (după întreruperea tratamentului diuretic). 

Bilanțul tiroidian a fost in limite normale, la fel și bilanțul glicemic de lungă durată. 
 

Fig. 2. ECG: BS 58/min, HBAS, BRD, unda U prezentă, T aplatizat, prelungirea QT 
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Fig.3. ECG: Fibrilație atrială cu AV rapidă, HBAS, BRD 
 

 
Fig. 4. ECG: Bigeminism ventricular cu fenomen R/T 

Ecocardiografic, prezintă cavități cardiace în limite normale, hipertrofie ventriculară stângă 

concentrică, dublă leziune valvulară aortică (stenoză aortică severă: Vmax 4,12 m/s, gradient maxim VS-Ao 

68 mmHg, gradient mediu VS-Ao 42 mmHg – fig. 5, însoțită de insuficiență aortică minoră), insuficiență 

mitrală moderată, hipertensiune pulmonară secundară ușoară, FEVS 50%, fără tulburări de kinetică regională, 

fără lichid pericardic, fără formațiuni intracavitare în limita ETT. 
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Fig. 5. Ecocardiografie transtoracică: stenoză aortică severă 

Având în vedere tulburările electrolitice severe, s-a ridicat suspiciunea de sindrom Conn sau de pierderi 

în „spațiul trei”, motiv pentru care s-a solicitat o ecografie abdominală care nu evidențiază formațiuni la nivelul 

glandelor suprarenale, nici lichid liber la nivelul defectelor parietale sau intraperitoneal. 

Evoluția pacientei a fost lent favorabilă după întreruperea tratamentului diuretic și corecția K și a Mg 

i.v. și p.o., asociat tratamentului anticoagulant pentru episoadele de fibrilatie atrială paroxistică. 

După corectarea potasemiei și ameliorarea aspectului intervalului QT și a ECG, pacienta a fost 

monitorizată Holter ECG, obiectivându-se RS cu FC medie 68/min (52-117/min), cu scurte episoade de 

fibrilație atrială paroxistică și rare ESV izolate, în cuplete sau sistematizate în bigeminism (fig. 6a,b). Întrucât 

pacienta asocia stenoză aortică severă, s-a considerat importantă menținerea RS, motiv pentru care s-a inceput 

tratament antiaritmic cu amiodaronă sub control ECG, fără alungirea suplimentară a intervalului QT (fig. 7). 
 

Fig. 6a. Holter ECG: fibrilație atrială cu AV rapidă 
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Fig. 6b. Holter ECG: cuplet ESV 

Astfel, tratamentul la domiciliu a fost reprezentat de amiodaronă 200 mg/zi, apixaban 2,5 mgx2/zi, 

amlodipină 5 mg/zi, spironolactonă 25 mg/zi și suplimente de K, Mg și Fe. 
 

Fig. 7. ECG post-amiodaronă: RS 75/min, HBAS, BRD, unda U prezentă 

DISCUȚII 
 

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. 

Deși este un lucru bine cunoscut faptul că hipopotasemia este cauzată de tratamentul cu Indapamid, 

aceasta apare mai ales la doze de 2,5 mg. Incidența hipopotasemiei la doze de 1,5 mg nu este mare, iar dacă 

este prezentă, hipokalemia nu este severă.1,2 În acest caz, e probabil ca diselectrolitemia să fi fost potențată de 

tulburarea anorexică a pacientei (teama excesivă de a nu iși agrava colopatia). 

O altă particularitate a 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. 

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.3 Pentru diagnosticul torsadei vârfurilor, trebuie avută dovada atât a tahicardiei ventriculare 

polimorfe, cât și a prelungirii intervalului QT.4 
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Torsada vârfurilor este adesea de scurtă durată, autolimitată, dar se poate asocia și cu instabilitate 

hemodinamică și colaps sau poate degenera în fibrilație ventriculară (FV). Recunoașterea acesteia permite 

aplicarea strategiilor specifice: sulfat de magneziu, isoprenalina, pacing overdrive etc.5 

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-scurt6; cu cât este mai mare pauza RR, cu atât 

frecvența torsadei este mai rapidă. Torsada vârfurilor cu frecvența >220/min are și durata de obicei mai lungă 

și poate degenera in FV.7 
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INTRODUCERE 

Băuturile energizante 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, glucuronolactone și multe alte ingrediente. Se cunoaste faptul că ingestia 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 cronic al acestor bauturi timp de 1 săptămână, asupra parametrilor 

cardiovasculari și a funcției miocardice evaluată prin ecocardiografie speckle tracking. 

 

 

 
 

MATERIALE SI METODA 

Studiul a fost realizat pe un lot de 18 tineri voluntari (7 femei, 11 bărbați, vârsta medie de 24,87 ± 

2,89). Participanții au fost invitați să consume 250 ml de BE, de 3 ori pe zi, timp de 1 săptămână. La toți 

subiectii, înainte și după consumul de bautura energizanta, la intervale de timp si in conditii similare, s-au 

efectuat următoarele: măsurarea tensiunii arteriale, înregistrare ECG/10 min, analiza velocitatii undei 

pulsului(cfPWV) și ecocardiografie Speckle tracking cu evaluarea strainului longitudinal global (GLS) și a 

fracția de ejecție a ventriculului stâng (LVEF)- figurile 1-5. Au fost comparate valorile de bază, inainte de a 

incepe și cele finale, post-consum al bauturii energizante. 
 

 

 

 
 

 

Figure 1. A3CH, GLS si dispersia vitezei fibrelor miocardice Figure 2. A4CH, FE, GLS 
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Figure 3. BULL’S EYE Figure 4. A3CH , FE si dispersia GLS 

 

Figure 5 . A4CH cu delimitarea endocardiala si realizarea GLS prin Speckle Tracking . 

 

 
REZULTATE SI DISCUTII 

Consumul de bauturi energizante a fost asociat cu o crestere semnificativa a tensiunii arteriale 

sistolice(+7,7±0,7 mmHg(A) vs -0,2±0,1 mmHg(B), p=0,015)-fig 6. Velocitatea undei pulsului a fost mai 

crescuta dupa 1 saptamana de consum (0,6±0,4 m/s(A) vs 0,4±0,2 m/s(B), p=0,071)-fig 8. 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(A-before si B-after, fig6) si prezenta extrasistoliei a fost 

semnificativ mai mare dupa consumul de energizante(C-before vs D-after,p=0,004)-fig 7. S-au observat 

diferente, care n-au atins semnificatia statisitica(p=0.054), intre valorile ecocardiografice masurate in special 

al GLS ( -20,6±2,4%(A) vs -19,2±1,7 %(B))-fig 9 si al fractiei de ejectie a ventriculului stang (62,5% ±3,6 vs 

61,8%±3,8). 
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Figure 6 and 7 
 

 
 

 

Figure 9 

 

Discutiile pot incepe cu observatia legata de lotul mic, desi cautand PubMed nu am gasit loturi foarte 

mari cand a fost vorba de testarea efectelor acestor bauturilor energizante, cateva meta-analize , dar nimic pe 

termen lung al consumului . Referitor la continutul acestor bauturi energizante: 

Figure 8 
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Cofeina este unul dintre principalii stimulanți din aceste bauturi. Concentrația variază în diferitele 

produse. Alte componente precum guarana, taurina, teofilina, ginkgo biloba, ginseng, vitamine, L-carnitină, 

glucuronolactona etc. sunt si ele prezente în cantități variabile. Aceste ingrediente combinate, cresc energia 

fizica si psihica și stimulează performanța mentală . Guarana este o plantă care contine concentrații mult mai 

mari de cofeină, duble,chiar triple fata de boabele de cafea. Aceasta este una dintre sursele suplimentare de 

cofeină din aceste bauturi, iar combinatia impreuna cu cafeina pare sa fie cel putin interesanta pentru sistemul 

cardiovascular.Dupa cum am vazut in foarte multe studii despre energizante, efectele par sa varieze, fie 

probabil din cauza produsului folosit (si a diferitelor substante combinate), dar mai ales, credem noi, din cauza 

duratei de consum, respectiv momentului before and after. Un studiu eco speckle facut de italieni care a evaluat 

efectele acute la 1h dupa consumul de 350 ml BE, a concluzionat ca atat parametrii longitudinali clasici 

(MAPSE) cat si GLS/ Strainul radial a avut valori semnificativ statistice mai mari. Alte studii arata efecte 

adverse multiple cardiovasculare: vasospasm, disfunctie endoteliala, aritmii ,unele maligne, agregare 

plachetara si sindroame coronariene. Unul dintre studiile interesante a evaluat consumul de astfel de bauturi 

la 15 tineri dupa diferite perioade de la ingestia a 500 ml de BE – la 1h, 2h, 3,4h.Ulterior au consumat 500 ml 

/zi timp de 5 zile si s.au observat efecte adverse cardiovasculare semnificative, mai ales dupa perioada de 5 

zile de consum cronic, nefiind insa evaluati parametrii vasculari si/sau ecocardiografici. Studiul nostru 

confirma unele dintre rezultatele anterioare si le complementeaza pe altele, atat prin imagistica 

ecocardiografica de tip speckle cat si prin evaluarea velocitatilor arteriale. 

CONCLUZII 

Bauturile energizante cresc tensiunea arteriala sistolica, velocitatea undei pulsului, frecventa cardiaca 

si frecventa evenimentelor extrasistolice. Deși consumul indelungat de bauturi energizante crește tensiunea 

arteriala sistolica, acest efect este probabil mediat de proprietățile endoteliale vasculare (măsurate prin PWV 

crescut) și nu de efectul de pompă cardiacă, deoarece atât FEVS cât și GLS VS, prezintă valori usor mai 

scăzute. Sunt necesare studii cardiovasculare complementare asupra influenței consumului cronic de astfel de 

bauturi, evaluând atât parametri centrali cât și pe cei periferici. 
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INTRODUCERE 

Cardiomiopatia dilatativă (CMD) este caracterizată prin mărirea de volum și disfuncție sistolică a ventriculului 

stâng sau biventriculară în absența condițiilor anormale de supraîncărcare de presiune sau volum și a bolii 

coronariene.[6] 

În acest moment prevalenţa CMD în populaţia generală nu este complet cunoscută. Afecţiunea poate sa apară 

indiferent de vârstă, sexul pacientului sau originea etnică, fiind mai frecventă în comparație cu celelalte forme 

de cardiomiopatie.[6] 

Inițial patologia a fost asociată cu denumirea de cardiomiopatie congestivă, dar în prezent se preferă termenul 

de cardiomiopatie dilatativă datorita modificarilor precoce de dilatre a ventriculului asociat cu disfuncţia 

sistolică, insuficienţa cardiacă congestivă dezvoltându-se mai târziu.[1][2][3] 

Cardiomiopatia dilatativă reprezintă o problemă majoră de sănătate, fiind principala cauză de transplant 

cardiac în intreaga lume și a treia cauză de insuficiență cardiacă, aceasta fiind considerată cea mai costisitoare 

condiție cardiovasculară în întreaga lume. Prognosticul pacienţilor diagnosticați cu cardiomiopatie dilatativă 

este extrem de variabil, etiologia fiind foarte importantă în evoluţia acestor pacienţi.[4[5] 

STUDIU DE CAZ 

Raportăm cazul unei pacientG.G. in varsta de 67 de ani fumator , dislipidemic, fost mare consumator de etanol, 

se prezinta pentru dispnee cu ortopnee accentuata progresiv insotite de importante edeme la membrele 

inferioar, fatigabilitate la eforturi mici si vertij. Simptomele au debutat de aproximativ 6 luni. 

Din antecedentele personal patologice retinem ca pacientul a fost diagnosticat in 2011 cu cardiomiopatie 

dilatativa, bloc de ram stang, insuficeinta cardiaca cronica clasa III NYHA si in decursul aceluias an a 

beneficiat de terapie de resinconizare cardiaca. Mentionam ca pacientul in ultimii 2 ani nu a mai fost compliant 

terapeutic si nu a mai mers la controalele periodice si nici nu a mai urmat tratamentul medicamentos. 

Examenul obiectiv la internare evidentiaza un pacient cu o stare generala influentata, TA = 110/75 mmHg, 

FC- 105/min regulata, zgomote cardiace ritmice, bine batute fara sufluri supraadaugate, polipneica, stetacustic 

pulmonar normal, artere periferice slab pulsatile bilateral, edeme importante perimaleolar si gambier, fara alte 

modificari patologice la examenul celorlalte aparate si sisteme. 

Electrocardiograma efectuata la internare evidentiaza RS, 75/min, BRS (170ms), fara a se evidentia spike-uri 

de stimulare pe EKG de suprafata (fig 1) 
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Fig 1. Ecg de suprafață 

Ecocardiografic pacientul prezinta un aspect de cardiomiopatie dilatativa cu un VS dilatat -77 mm si o functie 

sistolica sever diminuata (12%) prin hipokinezie difuza, dar si o dilatare biatriala, o insuficienta mitrala 

moderata si o insuficienta tricuspidiana moderata. 
 

Fig 2- Ecocardiografie, incidenta parasternal ax-lung, mod M 

Radiografia toracica efectuata arata o poziționarea anterioara - relativ inadecvata - a sondei de sinus coronar 

(VS).(fig 2)(fig 3) 
 

Fig2. 



 
72 

 

~ 72 ~ 

 

Fig 3. 

 

La interogarea dispozitivului se deceleaza epuizarea bateriei dispozitivului, dar si un prag de stimulare crescut 

pe sonda de defibrilare (VD), aceasta era un model DF1 cu 3 pini conectori. 

 

Datorita acestor elemente se decide implantarea unei noi sonde de defibrilare si schimbarea dispozitivului de 

resincronizare cardiaca (DF4). Am reconfigurat vectorii de depolarizare VS cu reducerea QRS de la 170 ms 

la 130 ms. Evolutia postimplantare a fost una favorabila cu reducerea fenomenelor de insuficienta cardiaca.(fig 

4) 

 
Fig 4. Ecg de suprafață 

Controlul la o luna postimplantare evidentiaza o insuficienta cardiaca cronica clasa II NYHA, cu capacitate 

de efort mult îmbunătățită și fără edeme dar si o imbunatatire a fractiei de ejectie a ventricului stang observata 

ecocardiografic. (de la 17% la 25% ). 
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Fig 5- Ecocardiografie, incidenta parasternal ax-lung, mod M 

 
 

DISCUȚII 

Problemele intampinate la acest pacient precum : pragul de stimulare mult crescut al sondei pozitinate in 

ventricolul drept ce a necesitat inlocuirea, dar si faptul ca sonda de ventricol stang este bipolara si este 

pozitionata anterior, nu au influentat negativ evolutia pacientului care a fost una favorabila. Controlul (la o 

luna) e 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 (12%-20%), pacientul 

declarand o imbunatatire majora a calitatii vietii. 
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În perioada perioperatorie este necesară o evaluare specială pentru pacienții purtători de dispozitive cardiace 

implantabile (DCI), pentru a asigura buna funcționare a acestora și siguranța pacienților. Managementul 

perioperator pentru pacienții purtători de DCI 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. 

Această lucrare urmărește managementul problemelor majore care pot apărea în perioada operatorie precum: 

interferențele electromagnetice datorate electrochirurgiei, afectarea interfeței dintre sondă și țesut, resetarea 

DCI 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. Astfel, bazându-ne pe recomandările diferitelor societăți 

de anaestezie și terapie intensivă, cât și de cardiologie, vom urmări modul de abordare a pacienților cu DCI: 

perioperator, intraoperator și postoperator. 

 

I. Evaluarea preoperatorie 

 

Evaluarea preoperatorie a pacienților cu DCI este prima etapă a managementului perioperator. Aceasta are un 

rol extrem de important, deoarece stă la baza stabilirii conduitei intraoperatorii, cât și a programării 

dispozitivului în vederea procedurii la care este supus pacientul. Conform indicațiilor Societății Americane de 

Anesteziologie evaluarea preoperatorie a pacienților este alcătuită din următorii pași(1): 

 

1. Stabilirea existenței unui dispozitiv cardiac implantabil; 

 

Putem stabili dacă un pacient prezintă un DCI efectuând o anamneză atentă, evaluând documentele medicale, 

radiografii toracice anterioare unde se observă dispozitivul, electrocardiografii unde se identifică spike-ul de 

stimulare etc. Totodată, în cadrul examenului clinic se poate observa cicatricea post-operatorie cât și 

denivelarea tegumentară dată de aparatul situat subcutanat. 

 

2. Determinarea tipului de DCI; 

 

Identificarea tipului de DCI și a producătorului se poate realiza în primul rând pe baza cardului/carnețelului 

de identificare, pe care fiecare pacient îl primește atunci când a fost montat DCI-ul. În cazul absenței acestui 

card/carnețel, se poate identifica tipul DCI-ului pe baza seriei de identificare, specifică fiecărui producător, 

care poate fi evidențiată la nivelul acestuia pe o radiografie toracică. În momentul de față sunt disponibile 

aplicații online pe telefonul mobil prin care se poate poza radiografia și identifica aparatul, utilizând inteligența 

artificială(2). Nu în ultimul rând, se poate apela la bazele de date ale producătorilor, a spitalelor sau la un 

consult electrofiziologic. 

 

3. Evaluarea dependenței pacientului de funcția antibradicardică a aparatului; 

 

Probabil cel mai important element este să se identifice dacă pacientul este dependent de funcția 

antitahicardică a DCI. Astfel, în antecedentele personale patologice ale pacientului trebuie identificat dacă 

patologia bradicardică a acestuia a fost responsabilă de sincope sau de instabilitate hemodinamică. Alți 
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parametrii, caracteristici dependenței de stimulator sunt: istoric de ablație de nod atrioventricular sau absența 

evidențierii ritmului ventricular spontan la interogarea dispozitivului. 

 

4. Evaluarea bunei funcționări a dispozitivului; 

 

Aceasta poate fi realizată prin interogarea DCI de către medicul electrofiziolog anterior procedurii. Astfel, se 

poate evalua dacă dispozitivul funcționează corespunzător, modul de stimulare, prezența unor terapii 

antitahicardice sau unor algoritmi de modulare a frecvenței. Totodată, se poate reprograma aparatul în funcție 

de necesarul intervenției chirurgicale. Pentru majoritatea procedurilor nu este suficient un raport de interogare 

efectuat în ultimele 3-6 luni. 

 

II. Pregătirea preoperatorie 

 

Pregătirea preoperatorie are ca scop identificarea posibilelor surse de interferențe electromagnetice (IEM), 

reprogramarea adecvată a DCI în vederea intervenției chirurgicale, cât și identificarea efectelor posibile ale 

tehnicilor anestezice asupra DCI. 

IEM este cea mai frecventă problemă care poate apărea perioperator. Orice dispozitiv care emite unde de 

radiofrecvență(RF) între 0 și 109 Hz poate genera interferențe electromagnetice cu DCI. Unde de înaltă 

frecvență (raze X, radiații gamma, unde infraroșii și UV) nu interferă cu funcționalitatea dispozitivului, însă 

o expunere prelungită la aceste unde poate duce la deteriorarea izolației sistemului DCI, ducând la circuit sau 

alte probleme electrice(3). 

Efectele IEM asupra DCI au fost intens raportate în literatură. În cazul stimulatoarelor cardiace, principalul 

efect advers este dat de posibilitatea de oversensing al undelor de RF și inhibiția stimulării. În cazul 

dispozitivelor mai noi, expunerea prelungită la IEM poate activa algoritmi de tipul „noise reversion sau noise 

supression” care activează stimularea asincronă, până la dispariția IEM. În cazul defibrilatoarelor automate 

implnatbile , IEM poate rezulta în descărcarea inadecvată de șocuri electrice de defibrilare. Marea majoritate 

a DCI utilizează în momentul de față sonde bipolare, care reduc distanța dintre anod și catod. Spre deosebire 

de acestea, sondele unipolare acționează ca și catod, în timp ce generatorul de puls acționează ca și anod, 

întreg circuitul devenind o antenă susceptibilă la IEM. Circuitele unipolare pot fi în continuare întâlnite la 

populația adultă cu dispozitive mai vechi sau la pacienții pediatrici. IEM poate interfera cu algoritmii de 

adaptare a frecvenței sau poate activa algoritmul de „magnetic switch”, ducând la stimulare cu frecvență 

înaltă(4). Resetarea aparatului la parametrii standard poate să apară în urma radiațiilor ionizante(5), dar și a 

IEM(6). Aplicarea de curenți de RF prin electrocauterul monopolar în apropiere de DCI, poate duce la intrarea 

curentului electric la nivelul acestuia, ducând la distrugerea generatorului de puls. Din acest motiv, 

intervențiile chirurgicale efectuate în apropierea DCI (torace, cap, gât) trebuie efectuate folosind electrocauter 

bipolar sau tehnici chirurgicale standard(7). Totodată, tot prin utilizarea electrocauterului în apropierea sondei 

DCI și a DCI, duce la afectarea interfeței dintre sondă și țesutul miocardic, cu creșterea pragului de stimulare 

sau defect de captură(3). 

Având în vedere aceste aspecte, este esențial identificarea riscului de IEM în cazul procedurilor efectuate la 

pacienții cu DCI. Principalele proceduri asociate cu IEM sunt: utilizarea electrocauterului monopolar, 

defibrilare externă, imagistica prin rezonanță magnetică nucleară, procedurile care utilizează curenți de RF, 

litotriție extracorporeală, terapie electroconvulsivă. Pentru aceste intervenții trebuie evaluată necesitatea 

reprogramării DCI, preoperator. 

Ghidurile actuale recomandă reprogramarea într-un mod de stimulare asincron la pacienții care dependenți de 

pacemaker sau în cazul în care sunt posibile IEM(1,3,4). Această programare nu este necesară la pacienții care 

nu sunt dependenți de DCI sau în cazul intervențiilor cu probabilitate scăzută de IEM. Toate terapiile de 

defibrilare și algoritmii de modulare a frecvenței cardiace trebuie întrerupți înaintea intervențiilor chirurgicale. 

Acest lucru poate fi realizat fie prin telemetrie, fie prin plasarea unui magnet la nivelul DCI. Utilizarea de 

rutină a magnetului nu este recomandată în cazul defibrilatoarelor automate implantabile(1,3,4). Utilizarea 

magnetului pentru trecerea în mod asincron sau pentru oprirea terapiilor de defibrilare, se realizează în special 

în cazul intervențiilor efectuate în urgență, unde nu există suficient timp pentru evaluarea și reprogramarea 

DCI. 
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III. Managementul intraoperator 

 

Principalele elemente care trebuie urmărite intraprocedural sunt monitorizarea funcțiilor vitale (prin 

monitorizare electrocardiografică și pulsoximetrică continuă), evaluând implicit și funcționalitatea DCI. 

Prevenirea unei disfuncții potențiale a DCI prin IEM și efectuarea defibrilarea, cardioversia electrică sau 

pacing cardiac în situații de urgență. 

Prevenirea afectării DCI de către IEM este cel mai important element în cadrul managementului intraoperator. 

În primul rând, se recomandă evitarea pe cât posibil a electrocauterului monopolar, în timp ce electrocauterul 

bipolar sau bisturiul armonic poate fi utilizat fără efecte adverse majore. În cazul în care electrocauterul 

monopolar nu poate fi evitat, este indicat ca placa pentru pacient să fie poziționată astfel încât circuitul 

electrocauterului să prezinte o traiectorie care să evite DCI. În intervențiile de la nivel toracic sau la nivelul 

capului și gâtului, electrocauterul monopolar trebuie folosit la minim 6 inchi (aprox. 15 cm) de DCI. Utilizarea 

de curenți de RF în teritorii anatomice subombilicale este considerată fără riscuri majore. Totodată, este 

recomandată utilizarea de aplicații de radiofrecvență cât mai scurte și cu intensitatea cea mai mică posibilă(8). 

În cazul unor intervenții care folosesc curenții de radiofrecvență, există indicații speciale. Astfel, în cazul 

ablației aritmiilor cardiace, cel care efectuează procedura trebuie să evite contactul direct între cateterul de 

ablație și sondele DCI și trebuie să se asigure că traiectul curentului de ablație trebuie să evite DCI. În cazul 

procedurilor de litotritie, unda de litotritie nu trebuie focusată spre generatorul de puls, iar pacingul atrial ar 

trebui întrerupt(9). 

În cazul în care este necesară, defibrilarea de urgență sau cardioversia electrică, în timpul procedurii, principala 

preocupare este minimizarea curentului care trece prin generatorul de puls. Studii de caz au arătat că 

poziționarea padelelor de defibrilare anteroposterior, astfel încât să evite generatorul de puls poate preveni 

efectele adverse asupra DCI(10,11). Unii experți consideră că în anumite circumstanțe (ex.TV cu puls) orice 

sursă de IEM trebuie îndepărtată și reactivate terapiile antitahicardice (îndepărtare magnet/telemetrie) în 

vederea intrării în acțiune a DCI și a defibrilării interne(1,4). Toate aceste recomandări își pierd valoarea în 

situațiile amenințătoare de viață, când trebuie respectate recomandările de Advanced Cardiac Life Support. 

 

IV. Managementul postoperator 

 

În perioada postoperatorie, acesta trebuie monitorizat continuu electrocardiografic conform recomandărilor de 

terapie intensivă specifice condiției pacientului. În cazul în care DCI pacientului a fost reprogramat pre- sau 

intraoperator, trebuie asigurate echipamente de pacing și defibrilare până când parametrii DCI-ului sunt 

programați la normal. 

Interogarea DCI postoperator se realizează când: 

• A avut loc o intervenție chirurgicală în urgență unde DCI nu a fost evaluat în prealabil 

• Există o suspiciune că terapiile antitahicardice au fost dezactivate (în loc de suspendate) la plasarea 

magnetului 

• Când terapiile antitahicardice au fost activate intraoperator 

• Când există o suspiciune de malfuncție a DCI ( IEM importante în timpul procedurii, IEM la nivel 

toracic etc.) 

În cazul în care parametrii DCI au fost modificați în urma IEM, aceștia trebuie reprogramați la normal. 
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INTRODUCERE 

Sindromul respirator acut sever produs de coronavirus 2 ( SARS-Cov-2), responsabil de patologia 

COVID-19 a atins un nivel pandemic din martie 2020. În absența unui vaccin sau a unui tratament curativ a 

generat un impact global fără precedent asupra sistemului de sănătate publică și asupra sistemelor de îngrijire 

medicală[1], cu implicații deosebite în ceea ce privește modul în care sunt efectuate intervențiile 

cardiovasculare, inclusiv implantarea de cardiostimulatoare electrice permanente și defibrilatoare automate. 

La nivel mondial spitalele s-au confruntat în perioada de plină pandemie cu o deficiență majoră în ceea 

ce privește resursele vitale precum echipamente protectoare pentru personalul medical, paturi de terapie 

intensivă care să asigure suport respirator și ventilație mecanică și, de asemenea, s-au confruntat și cu o rată 

alarmantă de îmbolnăvire a personalului cu virusul SARS-Cov-2[2]. În vederea prezervării materialelor și așa 

deficitare și a personalului medical neinfectat a fost necesară redistribuirea și reorganizarea temporară a 

resurselor, precum și limitarea procedurilor și a intervențiilor chirurgicale cu potențial de temporizare. Punerea 

în balanță a riscului internării unor pacienți susceptibili în mediul spitalicesc și riscul de a temporiza o 

procedură necesară pacienților cu patologii posibil amenințătoare de viață a reprezentat o adevărată provocare 

în acest context. Astfel, au fost puse în discuție considerente etice cu privire la modul de prioritizare a accesului 

la îngrijire medicală a pacienților, asigurându-se pe de-o parte furnizarea de îngrijire medicală pentru pacienții 

COVID-19, și, pe de cealaltă parte, încercându-se a nu se neglija alte urgențe posibil amenințătoare de viață. 

Măsurile protectoare împotriva infecției cu virusul SARS-Cov-2 au câștigat o importanță semnificativă pentru 

personalul medical în contact direct cu pacienți COVID-19 și, în special, pentru echipele de intervenție 

cardiovasculară[1],[2]. 

Internarea într-un spital din România 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. Sensibilitatea testării RT-PCR variază 

între 66% și 80%, aceasta însemnând că aproape 1 din 3 oameni infectați vor fi fals negativi la testare[3]. 

Rezultate fals negative pot să apară în cazul în care probele nu sunt recoltate în normele adecvate sau analizate 

în timp util, ori dacă persoana respectivă este testată prea devreme sau prea târziu în timpul infecției. În 

contrast, testele serologice pot da rezultate într-un timp mai scurt decât RT-PCR, pe baza unui răspuns imun 

la virus prin testarea anticorpilor împotriva coronavirusului. Anticorpii care apar inițial sunt de tip IgM- la 

aproximativ o săptămână de la infecție, apoi cei de tip IgG- produși la două până la patru săptămâni de la 

infecție[4]. 

 

PREZENTARE 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. în vârstă de 88 de ani, cunoscută cu antecedente personale patologice de hipertensiune 

arterială esențială grad 3 risc adițional cardiovascular foarte înalt, sub tratament cronic cu betablocant ( 

Metoprolol)- stopat însă cu o săptămână anterior prezentării, cu diabet zaharat tip 2 tratat cu antidiabetice orale 

și complicat cu polineuropatie diabetică senzitivo-motorie se prezintă în serviciul UPU al Spitalului “Sfântul 

Spiridon” Iași acuzând un episod de suspendare a stării de conștiență la domiciliu. 
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La momentul consultului cardiologic în UPU, examenul clinic obiectiv al pacientei a relevat o stare generală 

relativ influențată, cu stare de conștiență păstrată, tegumente calde, cu o temperatură de 37,4°C, motiv pentru 

care s-au recomandat analize sanguine în vederea unui potențial sindrom inflamator, radiografie toracică și 

test serologic rapid pentru confirmarea / infirmarea unei potențiale infecții cu COVID-19. 

Examinarea aparatului respirator a obiectivat un torace normal conformat cu excursii costale 

simetrice, murmur vezicular fiziologic bilateral, egal, simetric, fără raluri supraadăugate, cu frecvența 

respiratorie: 18/min și SaO2= 95 % în aerul atmosferic. 

Evaluarea clinică a aparatului cardio-vascular decelează o arie precordială normal conformată, 

șoc apexian în spațiul V intercostal stâng ușor deplasat lateral, către stânga și inferior, zgomote cardiace 

bradicardice, suflu sistolic 2/6 în focarul mitral, fără edeme, jugulare neturgide, artere periferice pulsatile 

bilateral, TA= 170/100 mm Hg, AV= 40/min. 

La nivelul aparatelor digestiv, renal, nervos nu s-au obiectivat modificări patologice la 

efectuarea examenului clinic obiectiv. 

Biologic, se obiectivează anemie normocromă normocitară, limfopenie ( 8,9% / 0,57* 10³ uL), sindrom 

inflamator nespecific (CRP 0,95 mg/dL), sindrom de retenție azotată ( uree 70 mg/dL și clearance creatinină= 

46,3ml/min/1,73m2 CKD-EPI). 

La efectuarea electrocardiogramei se decelează bloc atrioventricular total cu o frecvență cardiacă medie de 

aproximativ 40/minut, axă AQRS intermediară, cu undă r amputată în V1-V2(fig.1). 
 

FIGURA 1- Electrocardiograma din UPU 

 

Din punct de vedere ecocardiografic, pacienta prezenta dilatare biatrială, calcificare de inel mitral posterior, 

regurgitare mitrala moderată, regurgitare tricuspidiană moderată, ateromatoză aortică, fără tulburări de 

kinetică segmentară și globală VS, cu FE 50%, fără lichid pericardic, fără formațiuni intracavitare în limita 

ETT. 

La examinarea radiologică se decelează cord cu diametru transvers ușor alungit, ateromatoză aortică și o 

importantă accentuare a desenului pulmonar de tip mixt bilateral. 

Având în vedere titrul crescut al anticorpilor de tip IgM la testul rapid COVID-19, deci rezultat pozitiv, se 

recomandă efectuarea testării RT-PCR pentru confirmarea diagnosticului de infecție cu virusul SARS-Cov-2. 

Punând în balanță riscul pentru personalul medical versus beneficiul pentru pacientă, echipa intervențională a 

decis efectuarea în regim de urgență până la aflarea rezultatului RT-PCR și în condiții de maximă protecție, 

implantarea cardiostimulatorului electric permanent. Întreg procesul s-a desfășurat în condiții reglementate și 

adecvate situației, fără evenimente intra sau postprocedurale(fig.2). 
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FIGURA 2- Echipa intervențională anterior procedurii de cardiostimulare 

 

Rezultatul ulterior al testării RT-PCR a infirmat diagnosticul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, cu evoluție 

favorabilă a pacientei. 

 

Pacienta S.F. în vârstă de 66 de ani, cu antecedente personale patologice de fibrilație atrială paroxistică, 

sindrom Wolff-Parkinson-White, bloc sinoatrial grad II intermitent, hipertensiune arterială esențială grad 2 

risc adițional cardiovascular moderat, se prezintă în serviciul UPU al Spitalului Focșani acuzând palpitații cu 

ritm rapid, vertij și fatigabilitate, cu răspuns nefavorabil la Amiodaronă ( bloc atrioventricular total- 20- 

30/minut). Cu test RT-PCR negativ efectuat la Spitalul Focșani, pacienta este redirecționată către Clinica de 

Cardiologie a Spitalului “Sfântul Spiridon” Iași în vederea cardiostimulării electrice permanente, având în 

vedere diagnosticul de boală de nod sinusal forma bradi-tahi. 

Examenul clinic obiectiv a relevat o stare generală relativ bună, pacienta fiind conștientă, cooperantă, afebrilă. 

Examinarea aparatului respirator a obiectivat un torace normal conformat cu excursii costale 

simetrice, murmur vezicular diminuat bilateral, fără raluri supraadăugate, cu frecvența respiratorie: 20/min și 

SaO2= 95 % în aerul atmosferic. 

Evaluarea clinică a aparatului cardio-vascular decelează o arie precordială normal conformată, 

șoc apexian în spațiul V intercostal stâng, zgomote cardiace tahicardice, aparent fără sufluri supraadăugate, 

fără edeme, jugulare neturgide, artere periferice pulsatile bilateral, TA=120/80 mm Hg, AV= 160/min. 

La nivelul aparatelor digestiv, renal, nervos nu s-au obiectivat modificări patologice la 

efectuarea examenului clinic obiectiv. 

Biologic, se obiectivează sindrom inflamator nespecific ( CRP 1,19 mg/dL) și sindrom de hepatocitoliză. 

La efectuarea electrocardiogramei, se decelează tahicardie paroxistică supraventriculară cu o frecvență 

cardiacă medie de 160/minut, cu modificări de repolarizare. 

Din punct de vedere ecocardiografic, pacienta prezenta cavități cardiace nedilatate, calcificare de inel mitral 

posterior, regurgitare mitrala ușoară, regurgitare tricuspidiană moderată, gradient VD-AD= 40mmHg, FE=45- 

50%, fără lichid pericardic, fără formațiuni intracavitare în limita ETT, lichid pleural bilateral în cantitate 

mică. 

Anterior internării pe Clinica de Cardiologie se efectuează un nou test RT-PCR, care și de această dată este 

negativ pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2. Din aceste considerente, se efectuează, în condiții normale de 
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echipare, cardiostimularea electrică permanentă tip DDD, fără evenimente intra sau postprocedurale. În ziua 

ulterioară intervenției, pacienta devine febrilă ( temperatură 38,1°C), cu importantă desaturare ( SaO2= 68% 

în aerul atmosferic și 88-90% sub oxigenoterapie pe mască), pulmonar ascultaro - raluri subcrepitante bazal 

bilateral, cu TA=190/100mmHg. Se efectuează examen computer-tomografic toracic, care evidențiază arii de 

atenuare în geam mat și condensări pulmonare cu suspiciune înaltă de afectare pulmonară în contextul infecției 

cu SARS-Cov-2 și este recomandată repetarea testării RT-PCR(fig.3). 
 

FIGURA 3- CT toracic cu suspiciune înaltă de infecție cu SARS-Cov-2 

 

De această dată, testul este pozitiv și se realizează transferul pacientei la Spitalul de Boli Infecțioase. Nici unul 

dintre membrii echipei intervenționale nu a fost testat pozitiv. Ulterior, pacienta este admisă în serviciul de 

Anestezie și Terapie Intensivă unde este intubată orotraheal și ventilată mecanic. Pe parcursul internării se 

încearcă de două ori a se detuba pacienta, dar fără rezultat, iar la o lună de la prezentarea în UPU, decedează. 

 

Pacienta C.M. în vârstă de 80 de ani, cunoscută cu importantă patologie cardiovasculară ( hipertensiune 

arterială esențială grad 3 risc adițional cardiovascular foarte înalt, boală mitrală degenerativă moderată cu 

predominanța insuficienței mitrale, bloc atrioventricular grad I și grad II Mobitz 1 intermitent, bloc de ramură 

dreaptă), metabolică (obezitate grad I, diabet zaharat tip 2 insulinotratat dezechilibrat complicat cu 

polineuropatie diabetică senzitivo-motorie și retinopatie diabetică neproliferativă), se prezintă în serviciul 

UPU al Spitalului „Sfântul Spiridon” Iași acuzând dispnee la eforturi mici, ortopnee, dureri retrosternale cu 

caracter anginos, frisoane, tuse seacă, stări lipotimice cu debut de aproximativ 3 zile anterior prezentării. De 

menționat este că pacienta a avut contact timp de 12 ore în UPU cu un pacient confirmat ulterior COVID-19 

pozitiv. Testarea RT-PCR de la internare a relevat un rezultat negativ, dar având în vedere simptomatologia 

și contactul cu pacientul COVID-19 pozitiv, este internată în Clinica Medicală III în secția suspecți COVID- 

19. 

Examenul clinic obiectiv a relevat o stare generală influențată, pacienta fiind conștientă, cooperantă, afebrilă. 

Examinarea aparatului respirator a obiectivat un torace cifotic cu excursii costale limitate bilateral, murmur 

vezicular diminuat bilateral, raluri crepitante pe ambele arii pulmonare, cu frecvența respiratorie: 20/min și 

SaO2= 92 % sub oxigenoterapie pe mască. 

Evaluarea clinică a aparatului cardio-vascular decelează o arie precordială normal conformată, 

șoc apexian în spațiul V intercostal stâng, zgomote cardiace ritmice, suflu sistolic 2/6 în focarul mitral, fără 

edeme, jugulare neturgide, artere periferice pulsatile bilateral, TA= 110/70 mm Hg, AV=85/min. 

La nivelul aparatelor digestiv, renal, nervos nu s-au obiectivat modificări patologice la 
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efectuarea examenului clinic obiectiv. 

Biologic, se obiectivează leucocitoză cu limfopenie, ușoară anemie normocromă normocitară, sindrom 

inflamator nespecific ( CRP =6,78 mg/dL), sindrom de retenție azotată ( uree = 137 mg/dL și clearance de 

creatinină= 14,1 ml/min/1,73m2 MDRD la o creatinină de 3,34mg/dL), sindrom de hepatocitoliză. 

Radiografia de torace a relevat un cord mărit în sens transversal, etalat pe diafragm, desen accentuat vascular, 

sindrom lichidian drept în cantitate mică. Examinarea computer- tomograf de torace nu a obiectivat aspecte 

tipice pentru pneumonie COVID-19, ci doar lichid pleural bilateral cu atelectazia pasivă a segmentelor 

adiacente și sechele bacilare bazal pulmonar stâng. 

La 3 zile este transferată în secția de Anestezie și Terapie Intensivă pentru fenomene de insuficiență 

respiratorie cu balans toraco-abdominal important, hipoxemie și hipercapnie, iar pe parcursul spitalizării 

prezintă frecvențe cardiace medii de 30-40/minut cu manifestare pe electrocardiogramă de bloc 

atrioventricular grad I, grad II Mobitz I intermitent și grad III intermitent. 

Din punct de vedere ecocardiografic, se decelează hipertrofie ventriculară stângă, ventricul stâng nedilatat cu 

funcție sistolică prezervată, FE 60%, calcificare voluminoasă de inel mitral care limitează mișcarea valvei 

mitrale realizând o stenoză mitrală largă, insuficiență mitrală moderată, stenoză aortică larga, fără lichid 

pericardic, fără formațiuni intracavitare în limita ETT. 

La o săptămână de la internare se repetă testarea RT-PCR, care și de această dată iese negativă. Având în 

vedere simptomatologia pacientei se efectuează cardiostimularea electrică permanentă, în condiții de protecție 

maximă a echipei intervenționale(fig.4, fig.5). 
 

FIGURA 4 – Echipa intervențională anterior procedurii de cardiostimulare 
 

FIGURA 5- Electrocardiograma după cardiostimulare 
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Evoluția pacientei este favorabilă, fiind stabilă hemodinamic și respirator, cu o saturație în oxigen de 95-96% 

sub oxigenoterapie pe mască. La două săptămâni de la internare se repetă testarea RT-PCR, care de această 

dată iese pozitivă, astfel încât pacienta este transferată la Spitalul de Boli Infecțioase Iași. 

 

DISCUȚII 

Într-un raport recent privind 138 de cazuri COVID-19 confirmate, 41,3% au fost considerate infecții dobândite 

în mediul spitalicesc, iar peste 70% dintre acești pacienți au fost personal medical, aceștia având un risc mai 

mare de a contracta infecția[5]. În general, protecția împotriva COVID-19 trebuie diferențiată în funcție de 

nivelul de risc bazat pe simptomatologia pacientului, tipul de procedură sau interacțiune și de statusul de risc 

al personalului medical implicat. 

Recomandările societății europene de cardiologie pentru personalul medical includ: 

• monitorizarea stării de sănătate, inclusiv temperatura corporală și simptome respiratorii, iar în cazul 

apariției simptomatologiei, izolarea imediată și testare. 

• Simptomele compatibile cu infecția cu SARS-Cov-2 includ : febra ( >37,2°C, poate fi intermitentă sau 

să nu apară la unii pacienți), tuse, dispnee, anosmie și/sau ageuzie, crampe musculare, stări de greață 

și/sau vărsături, diaree, crampe abdominale, cefalee, rinoree, fatigabilitate. 

• Personalul medical ar trebui să poarte mască chirurgicală în mediul spitalicesc, iar dacă se află în fața 

unui pacient probabil/suspect/confirmat- mască FFP2/FFP3/N95[6]. 

• Importanța unei igiene viguroase și a distanțării sociale. 

• Limitarea internărilor elective, a vizitatorilor în mediul spitalicesc, utilizarea telemedicinei când este 

posibil[1] 

Pe lângă echipamentul protector al personalului medical, toți pacienții suspecți / probabili / confirmați cu 

COVID-19 trebuie să poarte o mască chirurgicală atunci când se află alături de alte persoane. În cazul unor 

intervenții care nu suportă temporizarea până la aflarea rezultatului testării RT-PCR, precum implantarea de 

cardiostimulator electric permanent în caz de bloc atrioventricular simptomatic sau boala de nod sinusal 

simptomatică cu pauze[7][8], procedura se va efectua în condiții de maximă protecție mergând pe ipoteza că 

toți pacienții pot fi SARS-Cov-2 pozitivi ( fig. 6, fig.7) 
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FIGURA 6 – Stratificarea procedurilor invazive cardiace în context COVID-19 

 
FIGURA 7- Categorii de proceduri electrofiziologice în context COVID-19 

   Dacă pacientul este confirmat pozitiv pe lângă protecția adecvată se va încerca limitarea intubării orotraheale la 

pacienții cu status respirator borderline. Orice procedură de intubație, aspirație sau resuscitare cardiopulmonară poate 

provoca dispersia aerosolă a secrețiilor respiratorii cu o probabilitate crescută de expunere a personalului[9]. Dacă este 

necesară intubația orotraheală în cursul unei proceduri intervenționale, aceasta ar trebui efectuată în afara sălii pentru 
a nu contamina zona. Deoarece majoritatea sălilor unde se efectuează intervenții precum cardiostimularea electrică 

permanentă, nu sunt proiectate pentru izolarea infecțiilor cu presiune negativă, trebuie efectuată o dezinfectare și 

igienizare după fiecare procedură. Pacienții cu patologie cardiovasculară trebuie protejați chiar și de la cea mai scurtă 
expunere la virusul SARS-Cov-2, fiind o categorie de risc înalt. Aceștia ar trebui educați cum să se autoprotejeze și 

internarea lor în mediul spitalicesc ar trebuie să fie cât mai scurtă posibilă. 
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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. 

Intervențiile de urgență la pacienții nesuspecți / probabili /confirmați trebuie efectuate într-o sală desemnată 

pentru proceduri, cu limitarea contactului direct cu personalul medical și cu protecție maximă adecvată. 
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INTRODUCERE: 

 

Pneumoectomia este o procedură chirurgicală prin care se rezecă în totalitate unul dintre cei doi 

plămâni. Aceasta se efectuează în cazul pacienților cu patologii pulmonare maligne (metastaze pulmonare, 

carcinom pulmonar non-microcelular) cât și benigne (abcese pulmonare, bronșiectazii, infecții fungice, 

tuberculoză, leziuni traumatice). Deși este o intervenție radicală, evoluția pacienților pe termen lung este 

favorabilă, dar în timp se pot dezvolta multiple comorbidități precum aritmii cardiace, infecții pulmonare 

recurente, mediastinite etc. Totodată, în urma acestei intervenții apar multiple modificări anatomice, datorate 

în principal devierii organelor mediastinale în spațiul lăsat de plămânul rezecat. Aceste modificări anatomice 

pot pune probleme în cazul în care sunt necesare intervenții chirurgicale suplimentare la nivelul cutiei toracice, 

precum implantarea de stimulatoare cardiace. 

 

PREZENTARE CAZ: 

 

Prezentăm cazul unui pacient de 73 de ani, cunoscut cu infarct miocardic anterior cu 3 ani anterior 

prezentări, tratat conservator, cu hipertensiune arterială esențială neglijată terapeutic direcționat către clinica 

noastră în urma decelării unui flutter atrial cu conducere lentă (frecvență cardiacă 30/min). Menționăm că 

pacientului i s-a efectuat o pneumoectomie totală stângă pentru un traumatism toracic cu dilacerare de țesut 

pulmonar, cu 10 ani anterior internării. Anterior internării pacientul se afla internat în clinica de neurologie 

pentru un accident vascular hemoragic capsulo-lenticular stâng. 

La momentul internării pacientul prezenta stare generală sever alterată, era comatos, cu semne de 

degradare hemodinamică, tensiune arterială 90/60 mmHg, frecvență cardiacă 25/min. 

Pe electrocardiogramă s-a decelat flutter atrial cu conducere lentă, alură ventriculară 25/min, aQRS 

+grade, undă q prezentă în derivațiile precordiale. 

Având în vedere starea alterată a pacientului, am decis implantarea în regim de urgență a unui 

cardiostimulator unicameral. Datorită modificărilor anatomice ale structurilor toracice secundare 

pneumectomiei, intervenția a prezentat numeroase dificultăți tehnice. În primul rând, efectuarea puncției 

subclaviculare a fost dificilă datorită modificărilor cifoscoliotice importante ale cutiei toracice, cât și a 

deplasării către inferior a elementelor venoase. Totodată, în urma pneumectomiei, structurile mediastinale au 

fost deplasate la nivelul hemitoracelui stâng. Astfel, anatomia radiologică, a fost la rândul ei modificată, ceea 

ce a făcut dificilă identificarea corectă a ventriculului drept. Cu toate acestea, am reușit plasarea sondei la 

nivelul apexului ventriculului drept cu parametrii de sensing și pacing adecvați. Poziția sondei poate fi 

observată în figura 1. 
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Figura 1. Pe topograma CT se observă absența completă a plămânului la nivelul hemitoracelui stâng cu 

hernierea completă a organelor mediastinale la acest nivel. Sistemul de stimulare este plasat lateral stâng de 

coloana vertebrală. 

 

DISCUȚII: 

 

Rezecția completă a unui pulmon, deși necesară în anumite patologii este însoțită de modificări 

anatomice și fiziopatologice. Acestea reprezintă substratul morbidităților care apar la pacienți. Cu toate 

acestea, supraviețuirea cu un singur plâmân este posibilă pe perioade lungi de timp, fiind raportate cazuri de 

pacienți care au supraviețuit 53 de ani post pneumoectomie, în ciuda modificărilor anatomice și fiziopatologice 

secundare intervenției chirurgicale(1). 

Pe termen lung principalele modificări care apar în urma pneumoectomiei sunt la nivelul sistemului 

musculoscheletal, manifestate prin deformarea toracelui cât și scăderea în dimensiuni a spațiilor 

intercostale(2). În cazul pacientului nostru, prezența cifoscoliozei, secundară vârstei cât și pneumectomiei, 

scăderea spațiului anatomic dintre coasta 2 și claviculă, a făcut dificilă puncția subclaviculară. În contextul 

unei intervenții elective, plasarea sondei de stimulare prin abordul venei cefalice ar putea fi mai indicată pentru 

a evita o puncție sublaviculară dificilă. Pe de altă parte, riscul de pneumotorax este aproape inexistent, având 

în vedere absența plămânului. Acesta poate apărea doar în contextul hernierii apexului plămânului 

controlateral, împreună cu restul mediastinului. 

Suplimentar în urma rezecției pulmonare apare elevarea diafragmului, deplasarea în lateral a 

structrurilor mediastinale (inimă, esofag, nervii vagi). De altfel, deplasarea acestor structuri este responsabilă 

de principalele modificări fiziopatologice non-pulmonare precum modificări de motilitate esofagiană, 

tulburări de ritm cardiac. De altfel, aritmiile cardiace sunt bine documentate imediat post-operator, cât și ca și 

complicații pe termen lung. Dintre tulburările de ritm cardiac, cele mai frecvente au origine atrială (fibrilație 

atrială, flutter atrial, boală de nod sinusal). Acestea au etiologie multifactorială, cel mai probabil secundară 

unor injurii chirurgicale ale structurilor mediastinale(3,4). Deși pacientul nostru s-a prezentat cu flutter atrial, 

nu putem stabili o relație de cauzalitate între pneumectomie și acesta, atunci când luam în considerare 

antecedentele cardiovasculare multiple ale pacientului. 

Având în vedere toate aceste modificări, implantarea unui cardiostimulator cardiac poate fi dificilă, 

începând de la abordul venos, până la plasarea sondelor de stimulare la nivelul cavităților drepte. Datorită, 

modificărilor anatomiei radiologice trebuie evaluată cu atenție o posibilă montare a sondei ventriculare la 

nivelul peretelui anterior al ventriculului drept. În literatură există o serie de cazuri de implantare de succes de 

stimulatoare uni și bicamerale, inclusiv la pacienți cu dextrocardie post lobectomie dreaptă. Ca și în cazul 

nostru, evoluția pacienților a fost favorabilă pe termen scurt și la controalele ulterioare(5–7). 
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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. 
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Insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie redusă (ICFeR) predispune la dezvoltarea de aritmii 

ventriculare al căror management depinde de severitatea bolii structurale cardiace subiacente, precum şi de 

optimizarea terapiei medicamentoase specifice. Moartea subită cardiacă este o cauză majoră de mortalitate 

printre pacienţii cu ICFeR şi, cel mai frecvent, este asociată cu tulburări electrice, ȋn special aritmii 

ventriculare1-4. 

În comparaţie cu tratamentul medicamentos antiaritmic, implantarea unui defibrilator cardiac şi-a 

dovedit eficienţa ȋn reducerea mortalității de cauză cardiacă şi de orice cauză, ȋn prevenţia primară, precum şi 

la pacienţii cu istoric de aritmii ventriculare simptomatice şi la supravieţuitorii unui stop cardiac3,4. 

Prin utilizarea terapiei de resincronizare cardiacă (CRT) se urmăreşte obţinerea sincronismului intra şi 

interventricular, cu ȋmbunătăţirea performanţei cardiace evaluate prin creşterea fracţiei de ejectie a ventricului 

stâng şi a debitului cardiac, precum şi reducerea dimensiunilor ventriculului stâng1,2,4. 

 

PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 48 de ani, fost mare fumător (30 pachete/an), cu importantă 

patologie cardio-vasculară (CV) documentată, care se prezintă în regim de urgență acuzând palpitații cu ritm 

rapid însoțite de durere retrosternală și dispnee, vertij, parestezii gambă și picior drept, simptomatologie cu 

debut în urmă cu aproximativ 2 ore anterior internării, însă cu agravare progresivă. Pe electrocardiograma de 

urgență se obiectivează tahicardie ventriculară (TV) (fig. 1), motiv pentru care se realizează cardioversia 

electrică (150 J) cu restabilirea ritmului sinusal. 

Antecedentele familiale CV ale pacientului sunt nesemnificative. 

Din antecedentele personale patologice reținem: 

- antecedente CV: endocardită infecțioasă pe valva mitrală și aortică, pentru care s-a realizat dublă 

protezare valvulară metalică (proteză Starr-Edwards în poziție mitrală și Sorin bidisc în poziție 

aortică la vârsta de 23 ani) complicată cu cardiomiopatie dilatativă (CMD) de etiologie valvulară; 

bloc major de ram stâng (BRS); insuficiență cardiacă cronică clasa III NYHA; 

- antecedente neurologice: accident vascular cerebral (AVC) ischemic; infarcte lacunare multiple; 

hemipareză stângă senzitivă remisă; sindrom vestibular central; 

- alte comorbidități: boală cronică de rinichi stadiul G2; gastrită corporeo-antrală; polip sesil colonic 

fără semnificație clinică. 

Examenul clinic obiectiv general relevă un pacient supraponderal (IMC 25,2 kg/m2 ), conștient, 

cooperant, orientat temporo-spațial, cu stare generală ușor influențată, anxios, afebril. La nivelul aparatelor 

respirator, digestiv, renal, nervos nu s-au obiectivat modificări patologice la efectuarea examenului clinic 

obiectiv. 

Evaluarea clinică a aparatului CV decelează o arie precordială normal conformată, șoc apexian spațiul 

V intercostal stâng ușor deplasat lateral, zgomote cardiace ritmice, suflu sistolic în focarul mitral și aortic, 

click sistolic, fără edeme, jugulare neturgide, artere periferice pulsatile bilateral, TA 116/85 mm Hg, FC 

80/min. 

Investigațiile paraclinice bioumorale se regăsesc în tabelul I. 
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TABEL I. Rezultatele investigațiilor bioumorale de la internare 

Parametru Rezultat Parametru Rezultat 

Hb ( g/dL) 13,7 Nt-proBNP 

(pg/mL) 

5040 

Ht ( %) 35 D-Dimeri (µg/mL) <5.00 

Tr (/mm3) 210000 Troponina-hs 

(ng/L) 

126 

GA (/mm3) 6120 CK-MB (U/L) 45 

INR 1,8 CK (U/L) 120 

CRP (mg/dL) 6,1 TGO (U/L) 77 

Uree ( mg/dL) 98 TGP (U/L) 64 

Creatinina (mg/dL) 2.64 GGT (U/L) 23 

RFG 
(ml/min/1,73m2) 

27 Glicemia (mg/dL) 98 

Na+ ( mmol/L) 136 Col-total (mg/dL) 238 

K+ (mmol/L) 4.1 LDL-col (mg/dL) 195 

Cl- (mmol/L) 110 TG (mg/dL) 155 

RA (mmol/L) 22 Acid uric ( mg/dL) 8,6 

 

Electrocardiograma la sosirea echipajului de ambulanță obiectivează pe monitor TV cu AV 180/min, 

axa QRS -30 grade (fig. 1) cu restabilirea ulterioară a ritmului sinusal după efectuarea cardioversiei electrice. 
 

Fig. 1. ECG la primul contact medical: TV 180/min 

 

Electrocardiograma din cursul internării evidențiază ritm sinusal, AV 85/min, PR normal, QRS larg 

cu aspect de tulburare de conducere intraventriculară (TCIV) foarte similară cu BRS tipic, fragmentare intensă, 

aproximativ 160 ms în total, cu modificări secundare de repolarizare (fig. 2). 
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Fig. 2. ECG din cursul internării, post cardioversie electrică 

 

Explorarea ecocardiografică relevă un ventricul stâng (VS) extrem de dilatat, cu diametrul telediastolic 

(DTDVS) > 80 mm (fig. 3), cu funcție sistolică globală aproximativ 25%, cu dissincronie prezentă prin rocking 

apical, cu contracție post-sistolică de perete lateral; anevrism apical VS; proteză mecanică în poziție mitrală 

aparent fără leakuri intra sau paraprotetice semnificative care realizează gradient mediu transprotetic 6 mmHg; 

proteză mecanică în poziție aortică aparent disfuncțională realizând stenoză moderată, fiind necesară ecografia 

transesofagiană pentru stabilirea exactă a severității; cord drept ușor dilatat, cu funcție sistolică relativ bună; 

dilatare biatrială severă, cavități cardiace libere, fără lichid pericardic. 
 

Fig. 3. Ecocardiografia la internare: aspect de cord dilatat global, sever 

 

În vederea evaluării suplimentare a funcționalității protezelor mecanice, s-a efectuat ecografia 

transesofagiană care a obiectivat: proteză mecanică aortică cu mobilitate normală, proteză mecanică mitrală 

cu mobilitate păstrată, cu 2 jeturi de spălare, stază gradul I în atriul stâng, urechiușă atrială stângă liberă cu 

viteză de golire > 0,5 m/sec. 

Monitorizarea Holter ECG/24 h necesară a înregistrat ritm sinusal pe tot parcursul monitorizării, cu 

FC medie 83/min (65-129/min), 454 extrasistole ventriculare dintre care 190 izolate, 69 de cuplete și un episod 

de TV susținută (11 bătăi). 

În vederea excluderii unei urgențe neurologice, date fiind acuzele pacientului, s-a solicitat consult de 

specialitate care a exclus o urgență neurologică și a recomandat tratament medicamentos cronic. Pentru a 

obiectiva existența eventualelor stenoze la nivelul arterelor carotide ce ar putea explica simptomatologia 

pacientului s-a efectuat ecografia Doppler de artere carotide: artera carotidă comună (ACC) dreaptă – calibru 

normal, cu plăci de aterom hipoecogene cu dispunere circumferențială care realizează stenoze sub 20%; ACC 

stângă – fără stenoze semnificative. 
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În ideea de ablație, pacientul ar avea indicație de RMN cardiac însă există câteva probleme: practic nu 

are cale de acces în VS (sinusul coronar nu a putut fi vizualizat la ecocardiografie) și trebuie luat în discuție 

daca o valvă de tip ball-cage este RMN compatibilă. 

Deși pacientul nu prezintă motive clinice pentru explorarea imagistică a arterelor coronare (considerăm 

apariția durerii toracice pe fondul tulburării de ritm, ECG fără modificări ischemice), dar ținând cont de 

incertitudinea permeabilității sinusului coronar și a ramurilor sale, s-a efectuat coronarografia prin abord radial 

stâng care a obiectivat: trunchi comun scurt fără leziuni, ocluzie cronică la nivelul interventricularei anterioare 

distal, posibil embolică, artere circumflexe și coronară dreaptă – fără leziuni semnificative. 

Astfel, pacientul prezintă indicație de terapie de resincronizare cardiacă cu implantare de defibrilator 

cardiac (CRT-D) pentru profilaxia secundară a morții cardiace subite, a îmbunătățirii funcției sistolice 

ventriculare stângi și a creșterii speranței de viață, procedura intervențională fiind efectuată fără incidente. 

Controlul post-procedural la aproximativ o lună atestă normofuncționalitatea aparatului, iar din punct 

de vedere ecocardiografic menține același aspect dilatat al VS, însă cu dimensiuni ușor în scădere, cu funcție 

sistolică globală de aproximativ 30%, așadar cu o ameliorare sub CRT comparativ cu examinarea precedentă, 

dar cu menținerea unui dissincronism restant. 

Examinarea ecocardiografică la 6 luni obiectivează VS dilatat, dar cu dimensiuni în scădere (DTDVS 

74 mm), cu funcție sistolică globală staționară față de examinarea anterioară sub CRT, însă cu corecția 

completă a dissincronismului. 

Pacientul a fost externat în stare generală bună, având indicație de tratament medicamentos la 

domiciliu cu Acenocumarol (INR țintă 3-4), Carvedilol 6,25mg x2/zi, Spironolactonă 25 mg/zi și inhibitor de 

pompă de protoni. 

 

DISCUȚII 

Particularitatea cazului constă în complexitatea patologiei CV la un pacient tânăr, cu istoric de 

endocardită infecțioasă și dublă protezare valvulară mecanică în poziție mitrală și aortică. Evoluția către CMD 

cu alterarea severă a funcției contractile a VS, cu fracție de ejecție estimată 25%, pune în discuție etiologia 

acesteia: valvulară, infecțioasă (posibilă fiind și asocierea unei miocardite, care ar putea explica astfel 

modificările cardiace patologice structurale și funcționale), toxică (însă pacientul neagă consumul de alcool 

sau administrarea medicamentelor cardiotoxice) sau coronariană (ținând cont de tulburările importante de 

kinetică segmentară ale pereților VS, dar fără istoric anginos)5,6,7. 

Afectarea neurologică (AVC, lacunarism cerebral) ar putea fi interpretată în contextul unor episoade 

paroxistice de fibrilație atrială, surprinse pe o înregistrare Holter anterioară, cu toate că pacientul era sub 

tratament anticoagulant cronic la domiciliu, însă de cele mai multe ori cu valori suboptimale ale INR-ului5,7. 

Diagnosticul de certitudine a necesitat un lung și complex șir de investigații paraclinice și imagistice, 

astfel încât s-a putut opta în final pentru cea mai bună metodă terapeutică. Tendința favorabilă de evoluție a 

parametrilor clinici, paraclinici și imagistici după aplicarea CRT reprezintă un succes terapeutic și un real 

beneficiu pentru pacient. 

 

CONCLUZII 

Implantarea unui dispozitiv CRT-D reprezintă terapia maximală intervențională la pacienții cu 

disfuncție sistolică ventriculară și bloc de ram stâng, putând fi indicată atât în prevenția primară cât și 

secundară, mai ales la pacienții tineri cu cardiomiopatie post-endocardită protezați valvular. 
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INTRODUCERE 

 

Persistența de venă cavă superioară stângă (PVCSS) este o anomalie vasculară congenitală 

caracterizată prin absența regresiei venei cave superioare stângi care se deschide în sinusul coronar, 

concomitent cu regresia sau persistența venei cave superioare drepte. Prevalența PVCSS în populația generală 

este de aproximativ 0.3-0.5%(1,2), însă în cadrul pacienților cu anomalii cardiace congenitale aceasta poate fi 

mult mai mare, de până la 4.3%, dintre care 10% nu prezintă vena cavă superioară dreaptă. În mod normal, 

această anomalie nu duce la modificări hemodinamice (3), motiv pentru care de cele mai multe ori diagnosticul 

acesteia se realizează întâmplător fie ecografic, prin identificarea unui sinus coronarian mărit, fie în cadrul 

procedurilor de cateterizare a sistemului venos superior. Astfel, modificările anatomice complexe din cadrul 

PVCSS devin relevante și pot ridica probleme în cadrul montării de linii venoase centrale, de dispozitive 

cardiace implantabile sau când se realizează bypass-ul cardiopulmonar în cadrul intervențiilor de chirurgie 

cardiotoracică. În cazul implantării transvenoase a dispozitivelor de cardiostimulare sau a defibrilatoarelor 

automate principalele dificultății constau abordul ventriculului drept pe traiectul venei cave superioare stângi 

și a sinusului coronar, care să permită parametrii de stimulare eficienții cât și o stabilitate bună a sondei de 

stimulare ventriculare. 

 

PREZENTARE CAZ 

 

Prezentăm cazul unui pacient de 47 de ani, cunoscut cu cardiomiopatie dilatativă, insuficiență cardiacă 

cronică clasa II NYHA, hipertensiune pulmonară ușoară care a fost direcționat către clinica noastră în vederea 

implantării unui defibrilator automat. Pacientul nu prezenta istoric familial de boli cardiovasculare sau factori 

de risc cardiovascular. La momentul prezentării se afla sub tratament cronic cu inhibitor al enzimei de 

conversie a angiotensiei și antagonist de minerlcorticoizi. O evaluare coronarografică recentă a obiectivat un 

sistem coronarian fără leziuni, excluzând astfel o etiologie ischemică pentru patologia cardiacă. 

La momentul prezentării, pacientul era simptomatic prin dispnee la eforturi moderate și discrete edeme 

gambiere. La examenul clinic se identifică un șoc apexian lateralizat, zgomote cardiace ritmice, bradicardice, 

frecvență cardiacă (FC) 50/min, fără sufluri supraadăugate și o tensiune arterială (TA) 120/60 mmHg. 

Electrocardiografic: Ritm sinusal, 50/min, aQRS intermediară, progresie lentă a undei R, morfologie 

rR în V5-V6, extrasistole ventriculare polimorfe (Figura 1). 
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Figura 1. ECG: Ritm sinusal, 50/min, aQRS intermediară, progresie lentă a undei R, morfologie rR în V5-V6, extrasistole 

ventriculare polimorfe 

 

Ecocardiografic: Ventricul stâng(VS) dilatat (diametru telediastolic al VS 72 mm), hipokinezie difuză 

severă a pereților VS, fracția de ejecție a VS 25%, regurgitare mitrală grad II, funcțională, regurgitare 

tricuspidiană grad II, presiunea sistolică în artera pulmonară estimată 48 mmHg. Nu se observă dilatarea 

sinusului coronar. 

Luând în considerare parametrii clinici și paraclinici, s-a optat pentru implantarea unui defibrilator 

automat implantabil bicameral, pentru prevenția primară a morții subite cardiace, conform ghidurilor aflate în 

vigoare. 

Procedura de implantare a defibrilatorului automat s-a realizat prin abord sublcavicular stâng, sub 

control floroscopic. În urma puncției sublclaviculare, la înaintarea firului ghid am identificat un traiect anormal 

al acestuia, caracteristic pentru PVCSS. Din acest motiv, am recurs la injectarea de substanță de contrast, iar 

venografia a permis diagnosticul de PVCSS tip IIIa, caracterizată prin persistența ambelor vene cave,  cât și a 

unei vene brahiocefalice, de calibru mic care permitea comunicarea dintre cele 2 vene. Având în vedere acest 

aspect anatomic, am decis să plasăm cele 2 sonde de stimulare prin vena cavă superioară stângă și sinusul 

coronar, conform indicațiilor din literatură. Inițial am optat pentru o sondă de defibrilare de 9F, dar nu am 

putut avansa cu aceasta la nivelul sinusului coronar sau a venei brahiocefalice. Ulterior am utilizat o sondă de 

defibrilare single-coil de 7F care a fost montată cu o oarecare dificultate prin sinusul coronar, dar cu parametrii 

buni de sensing și pacing. La încercarea plasării sondei atriale pe același traiect, aceasta afecta stabilitatea 

sondei de defibrilare. Din acest motiv, am schimbat abordul și am decis să plasăm sonda atrială, cu fixare 

activă, pe traiectul venei brahiocefalice, în urechiușa dreaptă. Poziția finală a sondelor se poate observa în 

figura 2. 

Evoluția pacientului a fost favorabilă post-procedural, cu parametrii de sensing și pacing adecvați, fără 

evenimente înregistrate la controalele de 1 lună și 3 luni ale defibrilatorului. 

 

DISCUȚII: 

 

PVCSS este cea mai comună anomalie congenitală a marilor vase de la nivel toracic. Aceasta a fost 

citată pentru prima dată în literatură de către Edwards et al(4) în anul 1950 și prezintă o incidență de până la 

0.5% în populația generală, putând crește până la 10% la pacienții cu anomalii congenitale(5). 
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Figura 2. Radiografie toracică postero-anterioară. Se poate observa sonda de defibrilare pe traiectul venei cave superioare 

stângi(VCS), sinusului coronar(SC), până la nivelul apexului ventriculului drept (VD) - săgeți roșii. Sonda de stimulare atrială se 

observă pe traiectul venei brahiocefalice (VB), venei cave superioare drepte (VCD) și urechiușa atriului drept (AD) - săgeți albe. 

 

Vena cavă superioară stângă se formează în a 3a săptămână de viață a embrionului, din vena cardinală 

anterioară stângă, ulterior aceasta se atrofiază în timpul dezvoltării embrionare devenind ligamentul lui 

Marshall. În situațiile în care această degenerare nu are loc, atunci rămâne o structură vasculară care după 

naștere devine vena cavă superioară stângă. Unii autori au descris o incidență mai mare a PVCSS la embrionii 

cu anomalii cromozomiale(6). Cea mai utilizată clasificare actuală a sistemului cav superior a fost propusă de 

Schummer(7) (tab. I). 

 

Tabel I Clasificare lui Schummer a sistemului venos cav superior 
Tip I Anatomie normală a sistemului cav 

Tip II Persistență de venă cavă superioară stângă fără existența venei cave superioare drepte 

Tip IIIa Persistența ambelor vene cave superioare, conectate printr-o venă brahiocefalică 

(venă nenumită) 

Tip IIIb Peristența ambelor vene cave superioare, fără existența unei conexiuni prin cadrul 
unei vene brahiocefalice 

 

În aproximativ 92% din cazuri, PVCSS drenează sângele venos în atriul drept prin intermediul unui 

sinus coronar dilatat, fără a genera modificări hemodinamice(8). În marea majoritate a cazurilor, examenul 

clinic nu poate pune în evidență prezența PVCSS, aceasta fiind de cele mai multe ori diagnosticată în cadrul 

unor investigații imagistice sau a procedurilor invazive. În restul situațiilor, are loc o drenare a sângelui direct 

în atriul stâng, acești pacienți prezentând cianoză datorită shunt-ului dreapta stânga. Această categorie de 

pacienții prezintă de cele mai multe ori malformații congenitale asociate(9). Pacientul nostru, avea tipul IIIa 

de PVCSS, cu o vena brahiocefalică comunicantă de calibru redus. Aceasta a permis drenajul sângelui venos 

din sistemul cav stâng înspre vena cavă superioară dreaptă, fără a crește semnificativ volumul sanguin la 

nivelul sinusului coronar, care a rămas de dimensiuni normale, fără a ridica suspiciuni la evaluarea 

ecocardiografică. 

În cadrul implantării de stimulatoare cardiace, la înaintarea firului ghid inferior lateral stâng, ridică 

imediat suspiciunea de PVCSS. Deși, traiectul anatomic poate fi neobișnuit, acesta trebuie avut în vedere de 

către medicul intervenționist. Principala dificultate poate apărea în cadrul fixării sondei ventriculare datorită 

VB 

VCD VCS 

SC 

AD VD 
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unghiului îngust dintre ostiumului sinusului coronar și valva tricuspidă. Pentru a trece peste acest obstacol, se 

poate modela stiletul manual (în formă de U sau J pentru a forma o curbură largă la nivel atrial) și utilizarea 

fixării active pentru asigurarea stabilității acesteia. De cele mai multe ori, sonda de ventricul drept s-a plasat 

la nivelul apexului ventricular(10,11). Există raportări în care plasarea septală la nivelul tractului de ejecție al 

ventriculului drept a avut rezultate similare, cu parametrii de stimulare adecvați și o stabilitate bună a 

sondei(12). În mod normal, sonde de dimensiuni standard sunt suficiente pentru un abord adecvat, dar se poate 

opta pentru lungimi crescute la pacienții cu un cord marit sau cu un indice corporal crescut(13). Totodată în 

cazul sondelor de defibrilare, diametrul crescut al acestora poate pune probleme, dar avansul tehnologic a 

făcut accesibilă crearea de sonde de defibrilare de 6 sau 7 F cu fixare activă. În cazul prezentat, am ales să 

folosim tocmai o astfel de sondă, datorită diametrului mai scăzut al sinusului coronar. Conform raportărilor 

din literatură, abordul pe partea stângă nu implică timpi de floroscopie semnificativ mai lungi decât în cazul 

unei anatomii standard, iar parametrii de pacing și sensing sunt adecvați pe termen lung. În cazul în care nu se 

poate avansa prin sinusul coronar, se poate încerca o abordare pe partea dreaptă, dacă există vena cavă 

superioară dreaptă, evidențiată prin venografie sau ecocardiografie(14). În caz contrar, când abordul pe partea 

dreaptă sau stângă nu poate fi efectuat, trebuie luat în considerare pacingul epicardic(3). Există cazuri raportate 

în literatură de implantare de sondă de ventricul stâng în vederea terapiei de resincronizare atunci când a fost 

posibilă cateterizarea unui ram posterior sau lateral al sinusului coronar(15). 

Un aspect care trebuie luat în considerare, mai ales atunci când se montează un defibrilator automat 

este eficiența defibrilării. Aceasta poate fi redusă în cazul plasării la nivel pectoral drept sau în cazul unui 

ventricul crescut în volum. Pe lângă locația dispozitivului, un rol foarte important îl are locația coil-ului 

proximal. Poziția optimă a acestuia depinde de multiplii factori care pot influența câmpul de defibrilare, 

precum dimensiunea cavităților cardiace și prezența sau absența venei cave superioare drepte. În cazul 

abordului stâng, coilul proximal se va situa la nivelul porțiunii transversale a sinusului coronar, iar o mare 

parte din curentul de defibrilare poate fi deviat către atrii, scăzând eficiența defibrilării ventriculare. Deși există 

raportări de implanturi de sonde de defibrilare dual-coil la pacienții cu PVCSS, cu un prag de defibrilare 

adecvat(16), majoritatea autorilor recomandă implantarea de sonde de defibrilare single-coil(17,18). 

Suplimentar, este recomandată monitorizarea continuă telemetrică a pragului de defibrilare al acestor pacienții, 

deoarece acesta poate prezenta o variabilitate crescută(13,19). 

În mod normal, sonda atrială este plasată la nivelul urechiușei atriului drept utilizând un stilet în formă 

de J. Cu toate acestea, când sonda este avansată prin sinusul coronar, se preferă utilizarea unui stilet drept, cu 

fixarea activă a sondei la nivelul peretelui lateral al atriului stâng. În cazul de față am încercat plasarea sondei 

atriale, tot pe traiectul sinusului coronar. Deoarece la avansarea acestei stabilitatea sondei ventriculare a fost 

afectată, am schimbat abordul, încercând să avansăm sonda de atriu prin vena brahiocefalică comunicantă. 

Datorită calibrului scăzut al acesteia, avansarea sondei a fost relativ dificilă, dar am reușit poziționarea acesteia 

la nivelul urechiușii atriale, cu parametrii de sensing și pacing adecvați. 

 

CONCLUZII: 

 

În concluzie montarea unui stimulator cardiac sau defibrilator automat, prin abord transvenos, la un 

pacient cu PVCSS este o tehnică eficientă, sigură și fezabilă. De cele mai multe ori venografia nu este necesără 

anterior, însă este utilă pentru alegerea căii de abord la pacienții cu o anatomie mai dificilă. În ceea ce privește 

cele 2 sonde, în vederea obținerii unei stabilități cât mai bune este necesară fixarea activă. Pentru pacienții 

care necesită implantarea de defibrilator automat trebuie luat în considerare posibilitatea modificării câmpului 

de defibrilare datorită configurației anatomice și plasarea sondei prin sinusul coronar. Astfel, este necesară 

monitorizarea atentă a pragului de defibrilare cu posibilitatea modificării telemetrice a configurației terapiilor 

de defibrilare, pentru o eficiență cât mai mare a acestora. 
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INTRODUCERE 

Tahicardia ventriculară (TV) idiopatică, 10% din TV, apare în absența unei anomalii structurale 

cardiace aparente, mecanismul electrofiziologic principal fiind reprezentat de postdepolarizari tardive cu 

activitate de tip "trigger". 

TV din tractul de ejecție al ventriculului drept (RVOT) reprezintă un subtip de TV idiopatic cu formă 

benignă, neamenințătoare  de  viață  și  este  relativ  bine  tolerată  clinic.  Rareori,  în  situația  unei frecvențe 

ridicate, pe lângă senzația de palpitații și de durere precordială, poate determina și alterararea stării de 

conștiență sau chiar moartea subită prin declanșarea de TV polimorfă. Prezintă un comportament catecolamin-

dependent, putând fi declanșat de efort, stres psihic, cofeină, simpaticomimetice sau de dereglări hormonale în 

cazul femeilor în perioada menopauzei. Poate răspunde la adenozină sau la manevrele vagale și este de regulă 

controlată de betablocante și de inhibitorii de canale de calciu non-dihidropiridinici. 

 

 
PREZENTAREA CAZULUI 

Prezentăm cazul pacientei L.A., de sex feminin, în vârstă de 47  ani,  cu  prezentare  în  urgență pentru 

palpitații însoțite de senzație de constricție toracică și globus faringian (“nod în gât"), cu debut brusc în ziua 

internării și durată de aproximativ 2 ore, expresie electrocardiografică în UPU a TV susținută. Pacienta 

menționează simptomatologie asemănătoare, auto-limitantă (durata de maxim 5 minute), repetată de 

aproximativ 4-5 ori în decursul ultimelor 4 zile, fără relație cu efortul fizic sau stresul psihic. 

Din anamneză aflăm că pacienta nu prezintă antecedente personale patologice cardiovasculare 

documentate până în prezent, deși declară episoade asemănătoare de palpitații, autolimitate, începând cu vârsta 

de 30 de ani (1-2 episoade/an). 

Pacienta nu urmează tratament cronic la domiciliu. Dintre factorii de risc cardiovasculari reținem 

consumul tabagic (aproximativ 5PA), neagă consumul de alcool, neagă consumul exagerat de băuturi 

energizante (consumă cel mult o cafea/zi), iar istoricul familial nu decelează elemente semnificative (fără rude 

cu suspiciune de moarte subită cardiacă). 

Examenul clinic obiectiv la internare relevă stare generală bună, țesut adipos în exces cu obezitate grad 

1 (IMC 31,2 kg/m2), TA 135/85mmHg, zgomote cardiace ritmice, 90/min, fără sufluri supraadăugate, fără 

raluri, fără edeme. 

Bilanțul de laborator se regăsește în tabelul 1. 
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Tabelul 1. Analize de laborator 

 

Globule roșii 4 770 000/mm3 Glicemie 111 mg/dl 

Hemoglobina 14 mg/dl Rezerva alcalină 19,8 mmol/l 

Globule albe 7 200/mm3 CRP 0,45 mg/dl 

Hematocrit 40,1% Colesterol total 285 mg/dl 

Trombocite 213 000/mm3 HDLc 42 mg/dl 

Uree 63 mg/dl LDLc 210 mg/dl 

Creatinină 0,81 mg/dl Trigliceride 202 mg/dl 

Sodiu 141 mmol/l Acid uric 4,4 mg/dl 

Potasiu 4,2 mmol/l TGO/ TGP 22 U/L / 21 

U/L 

Calciu total 10,1 mg/dl GGT 17 U/L 

Magneziu 2,23 mg/dl Funcție tiroidiană normală 

 

Pe electrocardiograma efectuată la prezentarea în UPU s-a observant: TV, 210/min, AQRS 85 grade, 

complexe QRS de tip bloc de ram stâng (BRS) (fig. 1). Se observă criteriile Brugada de TV: absența 

complexelor RS în precordiale, durata complexelor peste 100 ms în toate precordialele și disociație atrio- 

ventriculară. S-a inițiat amiodaronă iv cu bolus, cu remiterea aritmiei și trecere în ritm sinusal. 
 

Fig. 1. Electrocardiograma de repaus la prezentarea in UPU 
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La revenirea în clincă pe electrocardiograma de repaus se observă RS, 70/min, AQRS +85, episoade 

de TV nesusținută cu aceeași morfologie a complexelor QRS de tip BRS și pozitivitate în derivațiile inferioare 

(aspectul ecg pledează pentru TV cu origine în RVOT). 
 

Fig. 2. Electrocardiograma de repaus efectuată în clinică, după inițierea perfuziei iv 

 
Ecocardiografie transtoracică relevă ventricul stâng nedilatat (47mm), nehipertrofiat, cu fracție de 

ejecție prezervată (60%), atrii nedilatate (AS 52/48mm, AD 49/40mm), ventricul drept nedilatat, cu 

morfologie normală (27mm), insuficiență mitrală grad I, insuficiență aortică grad I, viteză maximă aortică 1,5 

m/sec, aortă ascendentă 32 mm, aortă inel 17 mm, E/A >1, pereți aortici hiperecogeni, fără semne indirecte de 

hipertensiune pulmonară, pericard normal. 

Examenul Holter ECG/24h efectuat pentru evaluarea frecvenței și a severității aritmiei prezintă 

următorul rezultat (sub încărcare iv cu amiodaronă): RS, FC medie 62/min (53-100/min), rare ESV și ESSV 

izolate, un episod de TVNS (triplet), fără pause > 2 sec. 

Pentru a avea certitudinea absenței unui eventual substrat organic declanșator al TV, pacienta a efectuat 

IRM cardiac (esențial în vederea diagnosticului diferențial cu displazia aritmogenă de ventricul drept) și 

coronarografie (pacientă cu factori de risc pentru boală coronariană: dislipidemie mixtă, tabagism cronic, 

obezitate). 

IRM cardiac concluzionează: miocard VS și VD fără modificări de spaţiu interstiţial, fără leziuni 

fibrotice macroscopice sau anomalii structurale, grosimi normale de pereți miocardici VS și VD; VS și VD 

cu normovolemie, normosistolie, contractilitate regională normală, atrii cu dimensiuni normale, fără 

valvulopatii semnificative, septuri cardiace integre (fig. 3). 
 
 

Fig. 3. Secțiuni IRM cardiac din diferite incidențe – cord morfologic normal 
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Coronarografia nu a relevant aspecte patologice semnificative: pat coronarian cu dominanță dreaptă, 

artere coronariene permeabile fără leziuni semnificative, artera descendentă anterioară stângă segment II - 

stenoză 40-50%, artera coronară dreaptă treimea mijlocie - stenoză 30-40% (fig. 4). 
 

 
 

Fig. 4. Capturi coronarografie, diferite incidențe: artere coronare fără leziuni semnificative 

 

 
TV din RVOT necesită diagnsoticul diferențial cu alte tahicardii, precum: 

• Tahicardia paroxistică supraventriculară condusă aberant cu BRS: pe baza criteriilor Brugada, se 

observă absența complexelor RS în precordiale, durata complexelor RS peste 100 ms în toate 

precordialele și disociație atrio-ventriculară. De asemenea, sunt prezente 2 din cele 4 criterii Vereckei 

bazate pe derivația aVR: durata undei q inițiale de peste 40 ms și raportul velocitate-activare 

ventriculară (Vi/Vt) <1 (panta primelor 40 ms/panta ultimelor 40 ms). 

• Tahicardia asociată fasciculului Mahaim cu fibre atrio-fasciculare: preexcitatia prin fibrele Mahaim 

prezintă aspect de tahicardie cu morfologie de BRS, cu interval PR normal sau scurt, fără undă delta. 

În cazul de față disociația atrioventriculară tranșează diagnosticul. 

• Tahicardia cu origine în ventriculul stâng: morfologia de tip BRS pledează pentru originea în 

ventriculul drept. De asemenea, coronarografia nu decelează leziuni morfologice semnificative. 

• Displazia aritmogenă de ventricul drept: diagnostic infirmat de investigațiile imagistice, în special de 

examenul RMN care nu descrie tulburări de cinetică regională sau alterări structurale de ventricul drept 

(fără infiltrare grasoasă, fără anevrism, grosime normală a peretelui miocardic). 

• Dezechilibre hidro-electrolitice: dozările de laborator constată parametri optimi ai potasiului, sodiului, 

calciului, magneziului și ai rezervei alcaline). 

La externare, pacienta a fost directionață către serviciul de electrofiziologie în vederea cartografierii 

focarului aritmic și eventual ablație cu radiofrecvență. De asemenea i-au fost recomandate masuri de evitare 

a factorilor posibil precipitanți precum eforturile fizice intense, băuturile energizante sau stresul psihic, 

Având în vedere că datele din literatură au constatat un răspuns bun la betablocante a TV din RVOT 

fară substrat patologic, pentru tratamentul la domiciliu s-a optat inițial pentru bisoprolol 2,5 mg/zi și 

atorvastatină 40 mg/zi. 

Ulterior pacienta revine într-un alt serviciu de cardiologie acuzând recurența senzației de palpitații, iar 

pe electrocardiograma de repaus se observă scurte episoade de TVNS (fig. 5). 
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Fig. 5. Electrocardiograma de repaus efectuată la 2 saptămâni de la externare 

 
Astfel, la tratamentul antiaritmic cu bisoprolol 2,5mg/zi s-a asociat propafenonă 150mgx3/zi și se 

mențin aceleași recomandări. În evoluție, la reevaluarea de la o lună, pacienta declară intoleranță la 

propafenonă și recunoaște necomplianța terapeutică. La examinarea Holter ECG/24 ore se constată apariția 

unui episod prelungit de TVNS (fig. 6). 
 

 
 

Fig. 6. Monitorizare Holter ECG/24h la o lună de la externare: scurt episode de TVNS 

 

 
Așadar, în urma discuțiilor cu pacienta, se optează pentru înlocuirea propafenonei cu flecainidă 100 

mg x2/zi asociată la Bisoprolol 2,5mg/zi. În evoluție, se constată controlul aritmiei prin această asociere 

medicamentoasă, cu toleranță bună din partea pacientei, care temporizează efectuarea ablației. 

 
DISCUȚII 

Cea mai frecventă formă de prezentare este cu TVNS repetitivă, cuplete și extrasistole ventriculare în 

repaus, însă nu este exclusă nici forma de TV susținută monomorfă, paroxistică, indusă de triggeri, care apare 

în pusee repetitive sau susținute. 

Morfologia extrasistolelor ventriculare este utilă atât pentru diagnostic, cât și pentru stabilirea originii 

aritmiei, TV din RVOT fiind o entitate cu management și prognostic complet diferit de alte subtipuri de TV. 
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Tipic are complexul QRS pozitiv în derivațiile inferioare (axa pozitivă), aspect de BRS cu zona de tranziție la 

nivelul precordialelor în V3-V4. 

Diagnosticul TV idiopatice este unul de excludere a aritmiilor legate de substrate patologice pre- 

existente precum cardiopatia ischemică, cardiomiopatiile hipertrofice, tetralogia Fallot operată, și în particular 

displazia aritmogenă de ventricul drept (poate exista același situs de origine, dar tratamentul și prognosticul 

sunt complet diferite în funcție de cauză). 

În funcție de statusul hemodinamic, atitudinea terapeutică în episodul acut implică manevre vagale, 

administrarea de adenozină/verapamil/betablocant iv sau cardioversie electrică în instabilitatea 

hemodinamică. TV idiopatică are un răspuns mai bun la antiaritmice decât TV legată de un substrat patologic, 

cu o rată de recurență mult mai mică. Astfel, pe termen lung, se recomandă inițial tratement antiaritmic 

farmacologic. 

Originea aritmiei în RVOT fară substrat patologic reprezintă un element prognostic esențial prin 

posibilitatea terapiei curative ablative cu rată de succes de peste 95%. Se recomandă ablație cu radiofrecvență 

a focarului în caz de recurență sub tratament, intoleranță medicamentoasă, istoric familial de moarte subită, 

prezentare inițială severă cu sincopă, alură ventriculară foarte înaltă sau prezența unor extrasistole cu interval 

scurt de cuplare (indicație clasa I, nivel de evidentă B). Studiul electrofiziologic este indicat înainte de ablație, 

dar poate fi efectuat și în evaluarea primară diagnostică la pacienții fară anomalii structurale cardiace (indicație 

de clasa IIa, nivel de evidență C). 

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. 
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I. INTRODUCERE 

Insuficiența cardiacă reprezintă cea mai frecventă cauză cardiacă de admitere la spital a populației 

adulte, asociindu-se cu un prognostic nefavorabil, datorită declinului progresiv al funcției cardiace [1]. Terapia 

de resincronizare cardiacă (TRC) reprezintă o metodă de tratament care a schimbat semnificativ prognosticul 

pacienților cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție redusă, reducând mortalitatea și scăzând numărul de 

spitalizări. Prin reducerea asincronismului atrioventricular, inter și intraventricular, TRC induce revers 

remodelare, îmbunătățind performanța cardiacă și implicit statusul clinic [2]. 

 

II. 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 cardiomiopatie dilatativă ischemică, fibrilație atrială și insuficiență cardiacă cronică. Schema 

de tratament cronic includea betablocant, digitală, diuretic antialdosteronic, diuretic de ansă, anticoagulant 

oral direct și statină, fără posibilitatea optimizării suplimentare datorită tendinței la hipotensiune arterială. 

Examenul clinic la prezentare a obiectivat prezența cianozei periferice, zgomote cardiace aritmice, suflu 

sistolic grad III/VI în focarul mitral și tricuspidian, TA=90/50 mmHg și edeme gambiere. Evaluarea ECG 

demonstra fibrilație atrială cu o frecvență ventriculară medie de 80/minut și BRS major. Aspectul 

ecocardiografic era de dilatare cardiacă globală, hipokinezie severă difuză a ventricului stâng cu disfuncție 

sistolică severă, cu o fracție de ejecție (FE) de 14%, regurgitare mitrală și tricuspidiană severe și hipertensiune 

pulmonară secundară (Fig.1A, B, C). Din punct de vedere biologic, pacienta prezenta acutizarea funcției renale 

și o valoare crescută a NT-proBNP, de 15 261 pg/ml. 
 

Fig.1 Ecocardiografie transtoracică ce obiectivează: A:dilatarea globală a cavităților 

cardiace; B: regurgitare mitrală severă obiectivată prin dP/dT= 444,1 mmHg/s și prin: C: 

unda E=1,45 m/s; D: septal flash (săgeți albastre) 
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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 (Fig. 2A), 

iar markeri ecocardiografici precum septal flash și apical rocking indicau asincronismul mecanic (Fig.1D). 

Pentru implantarea sondelor de stimulare biventriculară, s-a realizat abord venos subclavicular stâng, urmând 

traseul venei cave superioare până în atriul drept. Ulterior s-a dirijat sonda de ventricul drept până la apexul 

acestuia prin orificiul tricuspidian și sonda de ventricul stâng prin sinusul coronar, către ramura sa postero- 

laterală, pentru a stimula peretele lateral al ventriculului stâng (Fig. 3). Intervenția a decurs fără complicații, 

evaluarea ECG după resincronizare obiectivând stimulare biventriculară, cu un QRS cu durată de 140 

milisecunde (Fig.2B). Reevaluarea pacientei la 4 luni după realizarea resincronizării cardiace a obiectivat 

prezența răspunsului clinic, cu îmbunătățirea simptomatologiei cu două clase NYHA. Totodată, s-a obiectivat 

prezența răspunsului ecocardiografic, prin creșterea fracției de ejecție cu 7% și scăderea volumului telesistolic 

al ventriculului stâng cu 34% (Fig. 4), pacienta nemaiavând ulterior spitalizări pentru decompensare cardiacă 

și având o valoare a NT-proBNP-ului de 5224 pg/ml, valoare semnificativ scăzută față de cea de la prezentarea 

inițială. Ulterior, prin normalizarea valorilor tensionale, s-a putut optimiza schema de tratament, cu 

introducerea sacubitril/valsartan. 
 

 

 

Fig. 2 A: ECG înainte de TRC: Fibrilație atrială cu fvm 80/min, BRS cu QRS 160 ms; 

B: ECG după TRC: RVS 70/min, spike-uri de stimulare biventriculară, QRS 140 ms, 

atrii în fibrilație 
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III. DISCUȚII 

1. Asincronismul cardiac și rolul TRC 

Asincronismul cardiac este un proces complex, care influențează performanța cardiacă în multiple 

moduri. Prezența blocului de ram stâng major va face ca ventriculului stîng (VS) să se depolarizeze anormal, 

de la nivelul septului interventricular, prin celulele miocardice de lucru a căror conducere este mai lentă și în 

Fig. 3 Radiografie toracică în incidență postero-anterioară ce obiectivează sonda de 

stimulare a ventriculului drept (săgeata albastră) și sonda de stimulare a ventriculului 

stâng (săgeata roșie) 

Fig. 4 Ecocardiografie transtoracică ce obiectivează prezența răspunsului ecocardiografic 

după TRC prin creșterea FEVS cu 7% și scăderea volumului telesistolic al VS cu mai mult 

de 15%: A: FEVS înainte de resincronizarea ventriculară=14%; B: FEVS la 4 luni după 

resincronizarea ventriculară=21% 
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final în segmentele postero-laterale, generând apariția unui asincronism interventricular, intraventricular și 

atrioventricular [3]. 

Depolarizarea și contracția asincronă a VS face ca peretele postero-lateral, care se activează tardiv, să 

urmeze o mișcare de întindere în timpul contracției septului interventricular, care se activează inițial. În același 

mod, contacția peretelui activat mai tardiv va determina stres sistolic și întinderea segmentelor activate inițial. 

Astfel, dissincronismul ventriculului stâng reprezintă de fapt un balans de forțe, al căror rezultat nu este 

generarea unor presiuni în VS care să permită exercitatea funcției de pompă, ci mai degrabă determină 

mobilizarea volumului de sânge în interiorul cavității ventriculare, în sens opus peretelui ventricular care se 

contractă. Rezultatul acestui proces este o scădere semnificativă a fracției de ejecție a ventriculului stâng [4]. 

Totodată, asincronismul de contracție al VS determină o coordonare inadecvată a mușchilor papilari, ducând 

astfel la apariția regurgitării mitrale sistolice. Alterarea contracției VS coexistă implicit cu alterarea relaxării 

acestuia, presiunea diastolică din VS depășind-o pe cea din atriul stâng și ducând la apariția unei componente 

diastolice a regurgitării mitrale. Consecutiv, diminuarea umplerii ventriculare determină o reducere 

suplimentară a contracției VS, prin pierderea mecanismului Starling. Toate aceste procese alterează 

performanța cardiacă și determină remodelare miocardică [1]. 

Prin stimulare biventriculară, TRC restabilește sincronismul atrioventricular, interventricular și 

intraventricular, îmbunătățește funcția ventriculului stâng și induce revers-remodelare, cuantificate prin 

creșterea timpului de umplere ventriculară și a fracției de ejecție a VS, scăderea regurgitării mitrale funcționale 

și scăderea volumelor ventriculare telesistolic și telediastolic [4]. 

 

2. Selectarea pacienților pentru TRC 

Terapia de resincronizare cardiacă este adresată pacienților cu insuficiență cardiacă cronică cu FEVS 

mai mică de 35%, simptomatici în ciuda terapiei optime maximale, clasele de recomandare și nivelele de 

evidență variind în funcție de durata complexului QRS, de morfologia acestuia tip BRS sau non-BRS și de 

ritmul cardiac [5]. 

Un prim pas în selectarea pacienților este reprezentat de evaluarea traseului electrocardiografic de 

bază. Ghidurile actuale recomandă TRC cu indicație de clasă I în prezența unui QRS cu durată prelungită peste 

150 ms și morfologie de BRS. Datele din literatură în ceea ce privește morfologia QRS variază: în timp ce 

unele studii au arătat că pacienții cu QRS tip BRD sau alte morfologii non-BRS nu beneficiază de pe urma 

TRC, alte studii au demonstrat că și anumiți pacienți din aceste grupuri care prezintă un pattern de activare al 

VS tip BRS-like pot beneficia de pe urma TRC. Totodată, nu există o definiție standardizată a BRS care să 

prezică răspunsul la TRC. Pe de altă parte, durata complexului QRS este un bun predictor al răspunsului la 

TRC, beneficiul cel mai mare observându-se la pacienții cu QRS peste 150 ms [6,7]. 

Cel de-al doilea pas este obiectivarea asincronismului mecanic, ce poate fi evidențiat prin 

ecocardiografie transtoracică. Deși s-au utilizat numeroși parametri pentru cuantificarea acestuia, nu există un 

parametru sau un set de parametri care să garanteze răspunsul la CRT [8]. Studiul multicentric PROSPECT a 

obiectivat faptul că parametrii clasici de asincronism atrioventricular (raportul dintre durata de umplere 

ventriculară și durata ciclului cardiac), interventricular (IMIV-intervalul mecanic interventricular) și 

intraventricular (SPWMD-septal to posterior wall motion delay) prezintă reproductibilitate scăzută și nu pot 

prezice răspunsul la TRC [9]. Pe de altă parte, obiectivarea balansului sistolic al apexului (apical rocking) sau 

a unei contracții septale precoce, în timpul contracției izovolumice (septal flash), sunt doi markeri ușor de 

observat, care pot fi cuantificați chiar și vizual și care se asociază cu răspuns la TRC, fiind superiori 

parametrilor convenționali [10]. În trialul PREDICT-CRT, scăderea volumului telesistolic al VS cu peste 15% 

s-a observat la 77% din pacienții care prezentau atât apical rocking, cât și septal flash, la 69% dintre cei care 

prezentau doar apical rocking și la 56 % dintre cei care prezentau doar septal flash, acești markeri prezicând 

mai bine răspunsul ecocardiografic la TRC comparativ cu durata sau morfologia QRS [6]. 

Tehnici de ecocardiografie mai avansată precum dopplerul tisular pot oferi evaluări extensive ale 

asincronismului ventricular, iar evaluarea speckle tracking poate ghida zona de implant a sondei de stimulare 

a ventriculului stâng către segmentele activate cel mai tardiv, îmbunătățind răspunsul volumetric la TRC [11]. 

Abordarea multimodală ce include evaluarea viabilității miocardice și a extinderii cicatricilor miocardice prin 

tehnici de medicină nucleară sau RMN cardiac, aduce informații suplimentare ce pot îmbunătăți răspunsul la 

TRC [8,12]. 
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3. Răspunsul la terapia de resincronizare cardiacă 

Pacieții la care se realizează stimulare biventriculară pot prezența următoarele tipuri de răspuns: 

negativ, “nonresponderi”, “responderi” și“superresponderi”. Răspunsul de tip negativ implică apariția unor 

evenimente cardiace potențial dăunătoare după TRC. La pacienții nonresponderi, boala cardiacă își urmează 

evoluția, nefiind influențată în niciun mod de TRC. În ceea ce privește răspunsului la TRC, nu există o definiție 

standard a acestuia, însă majoritatea studiilor au considerat ca fiind răspuns la TRC îmbunătățirea statusului 

clinic prin reducerea cu cel puțin o clasă NYHA (“clinical responder”) și creșterea fracției de ejecție cu minim 

5% măsurată prin metoda Simpson și/sau scăderea volumului telesistolic al ventriculului stâng cu cel puțin 

15% (“ecocardiografic responder”), evaluate la cel puțin 6 luni după intervenția de resincronizare [13]. 

Răspunsului clinic cu îmbunătățirea clasei NYHA este mai frecvent decât cel ecocardiografic și nu implică 

obligatoriu coexistența acestuia din urmă [8]. 

În cazul pacienților nonresponderi, trebuie avute în vedere următoarele: evaluarea poziției sondelor de 

stimulare și a morfologiei complexelor stimulate, asigurarea că procentul de stimulare biventriculară este 

100% și optimizarea intervalelor atrioventricular și ventriculoventricular [6]. 

 

IV. CONCLUZII 

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 implică o 

abordare integrativă, care să includă evaluarea electrocardiografică a asincronismului electric, evaluarea 

ecocardiografică a disfuncției sistolice și a asincronismului mecanic, ce pot fi completate cu evaluarea 

viabilității miocardice prin tehnici de medicină nucleară sau rezonanță magnetică cardiacă. 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. 
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INTRODUCERE 

Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic dedicat pacienților cu risc crescut 

de a dezvolta aritmii maligne, însă există situații în care implantarea unui ICD este întârziată sau inadecvată. 

In aceste cazuri utilizarea vestei de defibrilare (WCD) reprezintă o abordare acceptabilă pentru prevenția 

morții cardiace subite. In acelaș timp utilizarea WCD le permite medicilor să evalueze riscul aritmic al 

pacientului și să stabilească abordarea terapeutică adecvată fiecarui pacient în parte.[1] 

WCD este capabil să detecteze tahicardia ventriculară și a fibrilația ventriculară și să genereze un soc 

electric extern pentru terminarea acestora. Până în acest moment, dispozitivele aprobate nu au capacități de 

stimulare ne oferind terapie pentru evenimente bradicardice sau asistolice sau terapie de stimulare 

antitahicardică.[1][2] 

În timp ce ICD poate fi purtat ani de zile, de obicei, dispozitivul este utilizat timp de câteva luni ca 

protecție temporară împotriva SCD. 

WCD (LifeVest 2000®- singurul dispozitiv acreditat în acest moment) este un dispozitiv non-invaziv, 

cu o greutate redusă (800g) și usor de utilizat. Acesta este format din electrozi de monitorizare, electrozi de 

defibrilare și o unitate de monitorizare cu rol si de defibrilare. Electrozii de monitorizare sunt poziționați 

circumferențial în jurul toracelui, oferind două derivații de electrocardiograme de suprafață (ECG). Electrozii 

de defibrilare sunt poziționați într-un ansamblu vestă pentru defibrilarea eficientă anterior-posterior.[2] 

Montarea corespunzătoare este necesară pentru a putea obține un contact adecvat cu pielea și a evita 

zgomotul și alarmele frecvente.[2] 
 

Fig 1: LifeVest® 4000, ZOLL Lifecor Corporation 

 

 
INREGISTRAREA ȘI PROGRAMAREA FUNCTIILOR WCD 

WCD are capacitatea de a stoca informațiile aritmilor înregistrate (atât din tahiaritmii cât și din asistole) 

și sunt disponibile pentru revizuirea medicului fie la controalele periodice fie online prin intermediului unui 

site web securizat. (https://wcdnet.lifecor.com/wcd/default.asp).[3] 

https://wcdnet.lifecor.com/wcd/default.asp
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Fig 2:Platforma de monitorizare la distanța a dispozitivului 

(https://wcdnet.lifecor.com/wcd/default.asp) 

Monitorul este programat să definească ca aritmie ventriculară ritmul cardiac ce îndeplinește condițiile de ritm 

( un ritm mai rapid decat valoarea setată ca limită superioară) plus lipsa de similitudine a morfologie ECG 

înregistrată anterior. Programul înregistrează 30 de secunde anterior eveniventului și 15 secunde după 

terminarea acestuia, înregistrări esențiale pentru a putea identifica natura aritmiilor maligne și modul de 

terminare al acestora. Aparatul înregistrează evenimentul ca și asistolă atunci când ritmul cardiac scade sub 

20 de bătăi pe minut. Software-ul de monitorizare stochează, de asemenea, cinci minute de date ECG înainte 

de determinarea asistolei.[4] 

Intervalul de detectie al tahicardiei ventriculare sau al fibrilatiei ventriculare precum și energia (între 75 și 150 

de joule) și numărul de socuri poate fi ajustat de la pacient la pacient. Dispozitivul are capcacitatea de a livra 

șocuri sincrone cu unda R în cazul în care aceasta este identificata.[4] 
 

Fig3: EKG descărcat de pe un WCD afișând un șoc electric bifazic de 150 J, care a transformat cu succes VF- 

ul pacientului într-un ritm sinusal normal cu 61 BPM.[16] 

INDICAȚII PENTRU UTILIZAREA WCD 

Dispozitivul este o opțiune terapeutică pentru pacienții care necesită implantarea unui defibrilator automat dar 

care au contra-indicații temporare sau definitive sau care refuză aplicarea acestuia. În prezent, nu există un 

https://wcdnet.lifecor.com/wcd/default.asp
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consens privind indicațiile pentru WCD. Ghidurile actuale ale Societății Europene de Cardiologie sugerează 

anumite categorii de pacienți care pot beneficia de WCD precum: 

1. Pacienții care au suferit un infarct miocardic și prezintă disfuncție sistolică severă, 

2. Pacienții înainte și imediat după CABG, 

3. Pacienții nou diagnosticați cu cardiomiopatie și fracție de ejectie a ventriculului stâng mai mică de 35%, 

4. Pacienții cu cardiomiopatii aflați în asteptarea transplantului cardiac, 

5. Pacienții ce au o boală terminală cu speranța de viață mai mică de un an sau pacienții care au o stare generală 

precară.[1][5] 
 

Fig 4: Indicații (panoul superior) și contraindicații (panoul inferior) pentru WCD. 

 

1. pacienții care au suferit un infarct miocardic și prezintă disfuncție sistolică severă 

 

• In cazul acestor pacienți WCD ofera protecție împotriva morții cardiace subite, generată de aritmiile maligne, 

până cand riscul aritmic se reduce, fapt semnalat de îmbunătațirea fracției de ejecție a ventriculului stâng, sau 

până la împlantarea defibrilatorului. 

• Ghidurile actuale recomandă o perioadă de așteptare pentru implantarea ICD de 40 de zile. In ciuda faptului 

că în această perioada exista un risc crescut de moarte cardiaca subita ( în special la pacienții cu o fracție de 

ejecție mai mica de 30%) studiurile efectuate nu au arătat o scadere a mortalității totale, acestea subliind faptul 

că în această perioadă există în rândul acestor pacienți o incidență mai mare de decese fără cauză 

aritmică.[6][7][8][9] 

2. pacientii inainte și imediat după CABG 

• Pacienții ce prezintă o fracție de ejecție a ventriculului stâng mai mica de 35% și au suferit o intervenție de 

CABG prezintă un risc crescut de moarte subită cardiacă. Studiul CABG Patch nu a raportat o scădere a 

mortalității în cazul pacienților cu fracție de ejecție a LV ≤35 la sută ce au beneficiat de implantarea epicardică 

a unui defibrilator la momentul CABG. Recomandările actuale sunt de a astepta 90 de zile pentru implantarea 

ICD în cazul pacienților ce au suferit o interventie de CABG, interval in care ar trebui utilizat WCD. 

[6][7][8][9] 

3. pacienții nou diagnosticați cu cardiomiopatie și fracție de ejecție a ventriculului stâng mai mică de 35% 

• Studiile efectuate până în acest moment pentru acești pacienți au demostrat că implantarea unui ICD a dus la 

o îmbunătățire a supravietuirii însă se recomandă să fie exclusă o cauză reversibilă a disfuncției ventriculului 

stâng sau un răspuns la terapia medicală optimă cu o îmbunătățire a fracției de ejecie a ventriculului stâng. 
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Ghidurile recomandă o perioadă de asteptare de trei luni până la implantarea unui ICD, perioadă în care ar 

trebui utilizat WCD. [6][7][8][9] 

 

4. pacienții cu cardiomiopatii aflați în asteptarea transplant cardiac. 

Deși datele adunate despre acești pacienți sunt destul de limitate, putem afirma că aceștia prezintă un risc 

foarte mare de moarte subită cardiacă motiv pentru care specialiștii în domeniu recomandă implantarea de 

ICD până la momentul transplantului sau în cazurile în care timpul de asteptare este relativ scurt sau pacientul 

refuză implantarea de ICD sau apar alte contraindicații ale implantării de ICD este recomandat utilizarea unui 

WCD. [6][7][8][9] 

5. pacienții ce au o boală terminală cu speranța de viață mai mică de un an sau pacienții care au o stare generală 

precară 

• Pacienții cu indicație de ICD ce necesită temporizarea implantării dispozitivului datorită unor contraindicații 

temporare pot beneficia de WCD. Acestei categorii se adaugă și pacienții cu un ICD preexistent care dezvoltă 

infecție sau endocardită ce necesită extragerea sistemului pentru un tratament eficient. [6][7][8][9] 

EFICACITATEA WCD 

WCD și-a dovedit eficacitatea atât în cazul evenimentelor aritmice induse cât și a celor spontane. Acesta are 

rezultate similare cu cele ale unui ICD pentru încetarea tahicardiei ventriculare sau a fibrilației ventriculare. 

Studiile efectuate au aratat ca șocul electric extern aplicat de WCD are o rată de reușita de 98% la primul 

tratament pentru resuscitarea pacienților daca aceasta este purtată corect. Tot aceste studii au arătat că o 

poziționare necorespunzătoare a dispozitivului duce la o eficaficacitate mult scăzută atât datorită incapacității 

WCD de a detecta semnalul de electrocardiogramă cât și o descărcare ineficientă a șocului electric extern.[10] 

ȘOCURI INAPROPRIATE 

Șocurile inapropiate sunt descrise atât în cazul ICD-urilor cât și a WCD-urilor. Acestea au mai multe cauze, 

iar ponderea acestora este similară. In cazul WCD șocurile inapropiate pot fi reduse datorită capacității de a 

anula șocurile prin apăsarea butoanele de anulare a socului. Când dispozitivul identifică semnalul electric ca 

unul artefactat, WCD emite o alarmă ce atenționează pacientul asupra purtării necorespunzatoare . Semnalul 

electric artefactat poate fi adesea minimizat sau eliminat prin schimbarea poziției corpului sau prin strângerea 

centurii electrodului, iar șocurile pot fi evitate apăsând butoanelor de anulare.[11][12] 

Pentru reducerea șocurilor inapropiate WCD utilizează un algoritm asemanator celui de Wavelet utilizat de 

ICD, acest algoritm reusind să discrimineze tahicardia supraventriculară de cea ventriculară.[11][12] 

LIMITĂRI WCD 

Limitările WCD țin atât de natura sa externă -ceea ce conduce la necesitatea indepărtarii lui pentru igiena 

personala dar și de lipsa capacității de emitere de impulsuri electrice interne asemenea unui stimulator cardiac 

[13][14] 

COMPLIANȚA ȘI PLÂNGERILE PACIENTULUI 

Complianța pacienților este in general una crescută. Studiile efectuate până în acest moment au aratat o 

utilizare aproximativă de 19,5 h/ zi la 73% dintre pacienți. Dimensiunea și greutatea monitorului fiind cel mai 

frecvent motiv de abandonare a dispozitivului dar și erupțiile cutanate și / sau pruritul au fost raporate la 6% 

dintre pacienți.[15] 
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PARTICULARITĂȚI DE MANAGEMENT ALE ARITMIILOR DIN SARCINĂ  
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Majoritatea femeilor gravide au sarcini necomplicate, dar din punct de vedere hemodinamic sarcina poate 

fi considerată un ”test de stres pe termen scurt”. Din acest motiv, pot fi demascate afecțiuni cardiace 

nediagnosticate anterior sau acestea se pot agrava și se complică cu aritmii.  

Sarcina induce modificări structurale și funcționale ale aparatului cardiovascular (CV) necesare adaptării 

la cerințele metabolice crescute ale mamei și fătului. Pentru un sistem CV normal, aceste modificări reprezintă 

un mecanism de adaptare perfectă la presarcina crescută, dar pentru pacienta cu boli cardiovasculare (BCV) 

preexistente/nou apărute, aceleaşi modificări agravează evoluția. Din punct de vedere structural apare 

remodelarea cavităților cardiace, documentată ecocardiografic și la imagistica prin rezonanță magnetică 

(IRM). Are loc creșterea grosimii pereților ventriculului stâng (VS) cu cel puțin 25% comparativ cu statusul 

antenatal și a masei VS (cu cel puțin 50%), dar și a ventriculului drept (VD), dilatare tranzitorie a cavităților 

cardiace și rădăcinii aortei, apariția de regurgitări valvulare mitrală, tricuspidă, pulmonară, nesemnificative 

hemodinamic (1). Modificările hemodinamice sunt sintetizate în tabelul 1.  

 

Parametri hemodinamici Sarcina fiziologică Travaliu şi naştere Postpartum 

Volemie ↑40% - 50% ↑ ↓autodiureză 

Debit cardiac ↑30% - 50% ↑suplimentară cu 50% ↓ 

Volum sistolic 
↑trimestrul I şi II 

     ↓trimestrul III 
↑300-500 ml/contracţie ↓ 

Tensiune arterială ↓10 mmHg ↑ ↓ 

Frecvenţă cardiacă ↑10-15 bătăi/minut ↑ ↓ 

Rezistenţă vasculară periferică ↓ ↑ ↓ 

Tabelul 1. Modificările hemodinamice în sarcină şi postpartum (adaptat după 2) 

 

Modificările volumului plasmatic și debitului cardiac sunt maxime în săptămâna a 32-a de gestație, în timp 

ce 75% din această creștere apare la sfârșitul primului trimestru. Creșterea debitului cardiac se produce pe 

seama volumului sistolic în prima jumătate a sarcinii și pe seama creșterii graduale cu 10-15 bătăi/minut a 

frecvenței cardiace în a doua jumătate a sarcinii. În trimestrul III volumul sistolic scade din cauza compresiunii 

venei cave inferioare de către uterul gravid. Susţinerea debitului cardiac este realizată din acest moment în 

principal de frecvenţa cardiacă. De aceea, prima perioadă critică din punctul de vedere al adaptării 

cardiovasculare pentru o gravidă cu BCV este sfârşitul trimestrului II (săptămânile 24-28). Deși cresc 

diametrele atriale și ventriculare, funcția sistolică este prezervată. La gravidele cu afecțiuni cardiace, adaptarea 

celor doi ventriculari este suboptimală. Rezistențele vasculare pulmonară și sistemică scad. Consecința este 

vasodilatație și scăderea cu aproximativ 10 mmHg a tensiunii arteriale (TA) până la sfârşitul trimestrului II. 

În momentul naşterii, debitul cardiac creşte cu până la 60-80% din cauza mobilizării în circulaţie a câte 300-

500 ml de sânge la fiecare contracţie uterină (fenomen de autotransfuzie), a stimulării simpatice şi dispariţiei 

compresiunii aorto-cave după expulzia fătului. Consecinţa imediată este fenomenul de autodiureză. În 

consecinţă, stadiile tardive ale travaliului, naşterea şi postpartum-ul precoce reprezintă a doua perioadă critică 

pentru decompensarea BCV. Postpartum-ul este în mod particular o perioadă de stres cardiac din cauza 

modificărilor volemiei, dar toţi parametrii hemodinamici revin la statusul anterior gestaţiei în decurs de 2-4 

săptămâni după naştere (2,3). 

Dincolo de aceste modificări, sarcina per se constituie un status proaritmic. Generarea aritmiilor este 

determinată de interacțiunea între modificările hemodinamice, inclusiv stretch mecanic miocardic, creșterea 

tonusului simpatic cu creșterea concentrației de catecolamine și a sensibilității receptorilor adrenergici, și 

statusul hormonal caracterizat prin creșterea estrogenilor și gonadotropinei corionice ß care, la rândul lor, pot 

modifica expresia canalelor ionice. În plus, în sarcină miocardul are excitabilitate crescută și perioade 
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refractare modificate. În ansamblu apare ceea ce se numește ”remodelare electrică gestațională” (1).  

Aritmiile sunt printre cele mai frecvente afecțiuni cardiace în sarcină, iar incidența este în creștere (1,4). 

Frecvența mare a aritmiilor merge în paralel cu incidența mai mare a BCV la gravide, trend cauzat de creșterea 

vârstei gravidelor, a factorilor de risc CV asociați, supraviețuirii gravidelor cu cardiopatii congenitale la vârsta 

contracepției (5). Într-o analiză a spitalizărilor la gravide în perioada 2000-2012, realizată în SUA, Vaidya și 

colab. raportează o creștere a incidenței aritmiilor cu 58%. Mortalitatea intraspitalicească a gravidelor cu 

aritmii și complicațiile fetale au avut o frecvență de 5,9% respectiv 36,5%, comparativ cu mortalitatea la femei 

în general. Tahicardiile ventriculare au fost în principal responsabile de acest comportament epidemiologic. 

Aritmiile au fost mai frecvente la gravidele cu vârstă înaintată și la rasa neagră. Aritmiile supraventriculare au 

fost cele mai frecvente, în particular fibrilația atrială (5).  

 

Management diagnostic în aritmii  

Palpitațiile reprezintă cauza cea mai comună de prezentare a gravidei la medic. De cele mai multe ori sunt 

intermitente, benigne, cauzate de creșterea fiziologică a frecvenței cardiace care acompaniază creșterea 

debitului sistolic, la care se adaugă starea de anxietate a gravidei. Frecvent gravida poate avea aritmie 

extrasistolică atrială și ventriculară fără semnificație patologică. De aceea, pentru medic, provocarea este 

diferențierea situațiilor benigne, fiziologice, de o aritmie cu substrat patologic. Sarcina per se este puțin 

probabil să determine o aritmie, mai degrabă demască un substrat capabil de a genera o aritmie susținută. 

Gravidele cu cardiopatii congenitale (mai ales cele operate), aritmii documentate anterior sarcinii sau alte 

afecțiuni cardiace preexistente au cel mai mare risc de aritmii (4,6). Într-o cohortă de 1802 gravide, prevalența 

aritmiilor a fost de 4,7% (7). Un alt studiu la gravide cu tahiaritmii susținute preexistente a obiectivat o 

frecvență de 43% a recurenței în prima lună postpartum (8).  

Prima etapă obligatorie pentru diagnostic este caracterizarea aritmiei pe baza anamnezei, pornind de la 

simptome și semne de însoțire, patologii asociate cardiace și extracardiace, condiții de apariție. Deși pentru 

medic noțiunea de palpitații este foarte clar definită, pentru gravide poate avea semnificație diferită și este 

sursă de anxietate. Palpitațiile descrise ca bătăi rapide, regulate, sau bătaie puternică urmată de pauză, cu 

apariție în repaus și în particular în clinostatism, precedate de simptome vagale sunt benigne. În schimb, 

palpitațiile percepute ca bătăi rapide și neregulate, care trezesc gravida din somn sau apar la efort, care sunt 

urmate de stare de slăbiciune, presincopă sau sincopă, dispnee, durere toracică, cefalee și transpirații, dureri 

abdominale sau hipertensiune arterială (sugestive pentru feocromocitom) necesită atenție deosebită și 

explorări suplimentare (4). Un element important pentru diferențiere este anamneza referitoare la istoricul 

personal de afecțiuni cardiace, istoricul familial de BCV sau de moarte subită prematură, simptome și semne 

sugestive pentru cauze extracardiace (sepsis, tireotoxicoză, anemie etc), consum de medicamente, băuturi pe 

bază de cofeină, fumat. Anamneza trebuie urmată de examen fizic atent, general și al aparatului cardiovascular. 

Prezența unui suflu cu caractere organice, modificările TA, alte semne sugestive pentru afecțiuni structurale 

impun construirea unui plan de explorări. Diferențierea clinică a semnificației patologice a unui simptom nu 

este întotdeauna facilă, deoarece sarcina normală se poate însoți de manifestări care mimează o afecțiune 

cardiacă sau gravida nu are istoric documentat de BCV. Înafara papitațiilor frecvente la gravide, în 

aproximativ 75% din cazuri poate apărea dispnee, ortopneea poate fi justificată în sarcina avansată de 

compresiunea diafragmului de către uterul gravid, amețelile și chiar sincopa pot fi precipitate de compresiunea 

venei cave de către uterul gravid (sindromul de hipotensiune de decubit), pot apărea edeme ale membrelor 

inferioare (9).  

Planul de explorări nu diferă față de evaluarea pacientei nongravide, dar este importantă cunoașterea 

modificărilor fiziologice pentru interpretarea corectă. În situația în care sunt necesare tehnici noninvazive care 

presupun iradiere sau tehnici invazive, aprofundarea investigațiilor se face strict individualizat. Interpretarea 

ECG va ține cont că în sarcină se produc deviere axială dreaptă, scurtarea intervalelor PR, QRS, QT, apar 

unde T aplatizate sau negative în derivațiile V1-V3 și DIII, subdenivelare de segment ST și undă Q în 

derivațiile infero-laterale, aritmia extrasistolică atrială și ventriculară sunt comune (57%, respectiv > 50% din 

cazuri). Un aspect important este că o ECG modificată de la începutul sarcinii poate fi predictivă pentru 

afectarea structurală cardiacă și este foarte importantă măsurarea intervalului QT corectat pentru depistarea 

sindromului de QT lung (atenție la QT corectat > 460 ms) (10). Monitorizarea Holter ECG 24 ore este necesară 

la gravidele cu aritmii sau afecțiuni cardiace preexistente sarcinii, aritmii persistente. Thavendiranathan și 

colab. afirmă că 3-24% din gravide au aritmii semnificative depistate la monitorizarea Holter 24 ore. Aritmia 
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extrasistolică atrială și ventriculară, chiar sistematizată, în absența unei afecțiuni structurale cardiace, nu 

necesită investigații suplimentare. În situații particulare este utilă monitorizarea timp de 7 zile sau cu 

dispozitive tip ”loop recorder” (4). Ecocardiografia este necesară la gravidele cu aritmii confirmate sau 

simptome de alarmă, care au sufluri organice sau afecțiuni cardiace preexistente, cu antecedente de 

chimioterapie sau istoric familial de moarte subită sau sindrom QT lung (4). În ghidul ESC din 2018, 

ecocardiografia are indicație de clasa I, nivel de evidență C (6). Testarea de efort, dacă este necesară, se va 

efectua după un protocol adaptat cu monitorizare fetală din cauza riscul de bradicardie la efort maximal. 

Cateterismul cardiac este indicat doar dacă aritmiile sunt refractare la tratament medical și sunt însoțite de 

afectare hemodinamică (indicație de clasă IIb, nivel de evidență C). Sfatul genetic și testarea specifică sunt 

necesare în caz de canalopatii sau la gravide cu risc crescut prin afecțiuni preexistente (indicație de clasă IIa, 

nivel de evidență C) (6). 

 

Managementul aritmiilor specifice  

Din fericire, majoritatea aritmiilor sunt benigne și nu necesită intervenție terapeutică. Administrarea de 

droguri sau procedurile electrofiziologice care necesită expunere la radiații au risc de malformații congenitale 

și retard mental, sau cresc riscul de malignitate în copilărie dacă sunt efectuate în a doua parte a sarcinii (12).  

Majoritatea antiaritmicelor pot fi administrate conform indicației FDA și sunt încadrate în categoria B 

(fără dovezi de risc în studii experimentale sau la om, totuși riscul nu poate fi exclus) și C (riscul nu poate fi 

exclus, se va administra numai dacă beneficiul potențial depășește riscul potențial). Cele mai sigure sunt 

betablocantele, verapamil, digoxin și xilina. Amiodarona are risc fetal (categorie D) și va fi utilizată doar în 

aritmii amenințătoare vital, pentru dofetilid experiența este redusă, dronedarona este contraindicată (12). Dacă 

este necesară medicația antiaritmică se preferă combinație de droguri în doze reduse și urmărire periodică a 

ECG și nivelului plasmatic al drogului. 

Terapiile intervenționale nu sunt contraindicate. Cardioversia electrică este sigură pe parcursul întregii 

sarcini, dar trebuie monitorizată frecvența cardiacă fetală postcardioversie (1,6,12). Ablația pe cateter trebuie 

efectuată doar în centre cu experiență deoarece sunt necesare sisteme de navigație speciale și mapping 

electroanatomic fără fluoroscopie. Dacă există istoric documentat de aritmii simptomatice supraventriculare 

(SV) sau ventriculare (V), este recomandată efectuarea ablației anterior sarcinii. Dacă se decide ablația pe 

cateter în cursul sarcinii, procedura ar trebui amânată, dacă este posibil, în trimestrul al doilea. Indicațiile 

ablației pe cateter sunt tahicardia prin reintrare în nodul AV (TRAVN), tahicardiile AV prin reintrare, 

tahicardiile focale atriale, flutter-ul atrial dependent de istmus-ul cavo-tricuspid, tahicardiile ventriculare 

benigne cu origine în VD. Ablația nu este eficientă în tahicardiile prin macroreintrare și fibrilația atrială 

(1,6,12). Cardioverter-defibrilatoarele implantabile (ICD) și pacing-ul permanent ar trebui realizate anterior 

sarcinii. Procedurile sunt sigure și după 8 săptămâni de sarcină sub ghidaj ecocardiografic și mapping 

electroanatomic, nu au risc crescut de complicații procedurale. Interogarea de rutină și programarea sunt 

necesare anterior nașterii. Dacă nașterea este naturală, ICD rămâne activat. Dacă se planifică nașterea prin 

cezariană, eliberarea șocurilor trebuie dezactivată pentru a evita șocurile inutile secundare electrocauterizării. 

Pentru ICD se recomandă dispozitivele unicamerale, de dimensiuni mici, iar cele subcutanate nu sunt 

considerate eficiente (6). La pacientele cu risc crescut ICD este indicat pentru profilaxia morții subite. Invers, 

prezența unui ICD nu trebuie să constituie o contraindicație pentru planificarea unei sarcini, decât dacă 

afecțiunea cardiacă asociată implică risc crescut (12).  

Tahicardiile supraventriculare sunt aritmii frecvente (22-24 la 100.000 de cazuri), iar apariția de novo în 

cursul sarcinii este raportată în prcente variabile, între 3,8 și 34%. Mecanismele pot fi reintrarea în nodul AV, 

cale accesorie (frecvent manifeste în cursul sarcinii) sau focal. Formele simptomatice sunt de obicei benigne 

și pot fi tratate eficient farmacologic. Excepție face tahicardia atrială focală care este frecvent rezistentă la 

droguri și poate induce cardiomiopatie tahiaritmică (13). Tahicardiile SV în sarcină se însoțesc de rate mai 

mari de morbiditate maternă și fetală (stres și anomalii fetale, greutate mică la naștere), risc mai mare de 

naștere prematură și indicație de cezariană (14). 

Fibrilația atrială (FiA) este considerată ca fiind cea mai frecventă aritmie (27 la 100.000 de cazuri). În mod 

particular poate apărea de novo în sarcină, frecvent la gravidele ”vârstnice”, cu factori de risc CV asociați sau 

cardiopatii congenitale, stenoză mitrală, anomalii electrolitice. La gravidele cu FiA paroxistică anterioară 

sarcinii, riscul de apariție a unor noi episoade simptomatice depășește 50%. Riscul tromboembolic este de 

asemenea crescut, sarcina fiind per se un status de hipercoagulabilitate. Anticoagularea este obligatorie, se 
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face după regulile generale din sarcină. Anticoagulantele orale non-vitamină K sunt contraindicate (4,6). FiA 

cu alură ventriculară rapidă este prost tolerată hemodinamic de mamă și făt și are risc crescut de mortalitate 

(5). 

Managementul tahicardiilor SV, fibrilației și flutter-ului atrial este sintetizat în tabelul 2. 

 
Recomandare Clasă Nivel de 

evidență 

Management în urgență (droguri i.v.)    

Manevre vagale urmate eventual de adenozină – tahicardii SV I C 

Cardioversie electrică în instabilitate hemodinamică I C 

Beta-1 blocante în tahicardii SV IIa C 

Ibutilid sau flecainidă în FiA, flutter atrial cu cord normal structural IIb C 

Management pe termen lung   

Beta-1 blocante sau verapamil pentru profilaxia tahicardiilor SV fără preexcitație pe 
ECG de repaus 

I C 

Flecainidă sau propafenonă pentru profilaxia tahicardiilor SV din sindromul WPW I C 

Flecainidă, propafenonă sau sotalol pentru profilaxia tahicardiilor SV (inclusiv 

tahicardii focale), FiA, flutter atrial, dacă agenții blocanți ai nodului AV sunt 
ineficienți 

IIa C 

Betablocante selective pentru controlul FiA, tahicadii atriale focale I C 

Digoxin și verapamil dacă betablocantele au fost ineficiente IIa C 

Ablație pe cateter în tahicardii SV refractare la tratament farmacologic și prost 
tolerate 

IIa C 

Tabelul 2. Managementul în tahicardii SV, FiA, flutter atrial (adaptat după 6) 

 

Tahicardiile ventriculare (TV) amenințătoare vital și fibrilația ventriculară sunt aritmii rare în cursul 

sarcinii (2 cazuri la 100.000 de spitalizări), dar riscul aritmic și de recurență este crescut la gravidele cu istoric 

de TV, cu afecțiuni structurale cardiace (cardiomiopatie hipertrofică, displazie aritmogenă de VD, 

valvulopatii, cardiopatii congenitale, cardiomiopatie peripartum, infarct miocardic) sau canalopatii moștenite 

(sindrom QT lung).Riscul estimat este de 27% (15). Din punct de vedere practic, este important ca la orice 

gravidă cu TV nou apărută să se depisteze prin metode de diagnostic specifice afecțiuni aritmogene ereditare 

și cardiomiopatia peripartum (6). TV cea mai frecventă la gravide este TV idiopatică cu origine în tractul de 

ejecție al VD, manifestă de obicei ca formă nesusținută și aspect de BRS. Poate apărea și la femei sănătoase 

și de obicei nu se însoțește de instabilitate hemodinamică (4,6). Aritmiile din sindromul Brugada sunt rare dar 

amenințătoare vital și nu este raportată o rată mai crescută în cursul sarcinii sau peripartum. Datele din registre 

susțin că displazia aritmogenă de VD este în general bine tolerată în sarcină și se complică în 13% din cazuri 

cu TV (16). Sindromul QT lung este de importanță particulară prin riscul crescut de moarte subită. 

Evenimentele aritmice sunt mai puțin frecvente în cursul sarcinii, dar au incidență semnificativ crescută în 

pospartum (de 2,7 ori până la 9 luni după naștere). Riscul aritmic, manifest în mod tipic prin torsada vârfurilor, 

este mai mare în tipul 2 de sindrom QT lung (17). De importanță particulară este managementul corect al 

tulburărilor electrolitice și evitarea drogurilor care alungesc intervalul QT. O situație particulară este 

”hyperemesis gravidarum”, caracterizată prin vărsături frecvente, intoleranță medicamentoasă și 

diselectrolitemii (4). Riscul de moarte subită se extinde și asupra fătului, de aceea gravida trebuie consiliată 

anterior și în timpul sarcinii, și îndrumată către teste genetice pentru nou-născut (18). 

Managementul tahicardiilor ventriculare este sintetizat în tabelul 3. 

 
Recomandare Clasă Nivel de 

evidență 

Management în urgență (droguri i.v.)    

Cardioversie electrică în TV susținute stabile și instabile hemodinamic I C 

Betablocante, sotalol, flecainidă, procainamidă sau ”overdrive supression” în TV 

idiopatică (monomorfă, stabilă hemodinamic) 

IIa C 

Management pe termen lung   

Betablocante în sarcină și postpartum în sindromul QT lung și în TV polimorfă 

dependentă de catecolamine 

I C 
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Betablocante sau verapamil pentru profilaxia TV idiopatică susținută simptomatică 

sau însoțită de degradare hemodinamică  

I C 

Sotalol sau flecainidă pentru profilaxia TV idiopatică susținută dacă antiaritmicele 

anterioare au eșuat  

IIa C 

ICD, preferabil unicameral, anterior sarcinii sau dacă este urgent în cursul sarcinii, 

în condițiile menționate 

I C 

Ablația pe cateter în centre specializate, dacă nu există alternativă, în TV susținute 

și prost tolerate hemodinamic, refractare la medicația antiaritmică 

IIb C 

Tabelul 3. Managementul în tahicardiile ventriculare (adaptat după 6) 

 

 Bradiaritmiile și tulburările de conducere sunt rare la gravide, de obicei bine tolerate dacă apar pe cord 

structural normal. Disfuncția nodului sinusal este manifestă prin bradicardie sinusală și poate fi legată de 

sindromul de hipotensiune de decubit particular sarcinii. Dacă bradicardia este simptomatică este recomandată 

poziția de decubit lateral stâng. Dacă simptomele persistă poate fi indicat pacing temporar (6). Blocul 

atrioventricular (BAV) gradul I este benign, BAV gradul II de obicei nu este asociat cu bradicardie 

simptomatică. BAV total congenital are prognostic favorabil și este bine tolerat dacă ritmul de scăpare este cu 

complex QRS normal (19). BAV total câștigat apare de obicei la gravidele cu cardiopatii congenitale rezolvate 

chirurgical. Gravidele asimptomatice cu BAV total nu au nevoie de pacing temporar în cursul nașterii, dar 

acesta este necesar la cazuri selecționate din cauza riscului de bradicardie majoră și sincopă. Pacing-ul 

permanent nu este contraindicat în sarcină dacă este necesar, cu condiția utilizării regimului de radiații redus 

(6).  

 Având în vedere modificările hemodinamice descrise în cursul nașterii, supravegherea gravidei cu aritmii 

trebuie individualizată în funcție de riscul de degradare hemodinamică al unei aritmii (tabelul 4).  

 
Grad de 

risc 

Tip aritmie Nivel de 

supraveghere 

Clasă Nivel  

evidență 

Scăzut Tahicardii SV, FiA, TV idiopatică, sindrom QT 

lung cu risc scăzut, sindrom WPW 

1 I C 

Mediu Tahicardii SV și TV instabile, TV din cardiopatii 

structurale, sindrom Brugada, purtătoare de ICD; 
risc mediu: sindrom QT lung și TV polimorfă 

catecolamin- dependentă  

2 I C 

Înalt TV instabile din cardiopatii structurale/congenitale, 
TV/torsada vârfurilor din sindrom QT lung la 

pacienți cu risc înalt, sindrom QT scurt, TV 

polimorfă catecolamin- dependentă cu risc înalt 

3 I C 

 

Tabelul 4. Riscul de aritmii cu degradare hemodinamică (adaptat după 6) 

 

 Umărirea include: 

1. în riscul scăzut: monitorizare cardiologică, tipul și locul nașterii la indicația obstetricianului;  

2. în riscul mediu: consult multidisciplinar cu includerea unui aritmolog din centru specializat, tipul și locul 

nașterii la indicația obstetricianului, la naștere – eventuală monitorizare a ritmului cardiac, asigurarea unei 

linii i.v., adenozină, betablocant i.v., defibrilator extern disponibile; 

3. în riscul înalt: consult multidisciplinar cu includerea unui aritmolog din centru specializat, tipul și locul 

nașterii la indicația obstetricianului, se recomandă naștere prin cezariană, monitorizarea ritmului cardiac, 

asigurarea unei linii i.v. și arteriale, betablocant i.v., medicație antiaritmică specifică, defibrilator extern 

disponibile, intervenție în sala de operație de chirurgie CV, posibilitatea transferului postpartum într-o 

unitate de terapie intensivă dacă este necesar. 

 În concluzie, aritmiile sunt frecvente în sarcină și sunt însoțite de risc potențial de morbi-mortalitate 

maternă și fetală, în special la gravidele cu afecțiuni structurale cardiace. Evaluarea precoce, supravegherea 

adecvată și tratamentul individualizat condiționează evoluția și prognosticul. 
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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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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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INTRODUCERE 

Multipli factori extrinseci pot induce disfuncţia nodului sinusal (medicamente, dezechilibre 

electrolitice, hipotiroidie, tonus vagal crescut, etc.) [1]. Alterarea automatismului nodului sinusal predispune 

la apariţia manifestărilor bradiarimice şi, în consecinţă, poate genera situaţii clinice dramatice precum sincopa. 

În absenţa leziunilor structurale, cauzele principale de disfuncţie a nodului sinusal sunt reprezentate de efecte 

adverse medicamentoase sau influenţe autonome [2]. 

Prevalenţa acestei boli în populaţia generală rămâne, în continuare, necunoscută datorită unei mari 

diversităţi de manifestări clinice şi modificări surprinse pe înregistrarea electrocardiografică care pun în 

dificultate diagnosticul [3]. Cheia diagnosticării disfuncţiei nodului sinusal este stabilirea unei corelaţii între 

simptom şi expresia ECG în timpul manifestării sale. 

 Mecanismele ce stau la baza alterării automatismului şi conducerii prin nodul sinusal asociază pe 

lângă fibroză, inflamaţie, ischemie, modificări genetice şi efectele medicaţiei din sfera cardiologică şi nu 

numai [4]. De asemenea, de multe ori, medicamentele pot demasca disfuncția subclinică de nod sinusal [5]. 

Triptanii sunt o clasă de medicamente care acționează ca agoniști ai serotoninei pentru cuparea migrenelor, 

dar care pot declanșa angină vasospastică și tahiaritmii ventriculare [6]. Administrarea subcutanată a 6mg 

Sumatriptan induce un răspuns complet în maxim 2 ore [7]. 

 

MATERIAL ŞI METODE 

Prezentăm cazul unui tânăr de 31 ani, fumător, fără antecedente heredo-colaterale semnificative, fără 

antecedente cardiovasculare, cu antecedente de migrenă de tip cluster (2009), caracterizată prin episoade 

paroxistice de hemicranie, survenite în special primavara şi toamna, parţial responsive la terapia cronică cu 

Topiramat (monozaharidă sulfamat-substituită, cu efecte anticonvulsivante şi de prevenţie a migrenelor). 

Crizele care au motivat evaluarea actuală au fost declanşate în luna iunie 2019 în urma antrenamentelor 

cu efort de tip cardio-respirator urmate de o expediţie în Munţii Caucaz cu escaladarea vârfului Erbust la peste 

5000 m altitudine. Durata crizelor de hemicranie era variabilă de la 30 minute la 3 ore în absenţa terapiei şi s-

au caracterizat prin hemicranie stângă orbitală, temporală şi maxilară  cu ptoză palpebrală stângă, eritem facial, 

congestie conjunctivală stângă, foto şi fonosensibilitate, agitaţie psiho-motorie. Din punct de vedere clinic, 

episoadele dureroase erau însoţite de variaţii ale pulsului 42-140/min, dar fără modificări importante ale TA 

(TA clinostatism 120/70 mmHg, TA ortostatism 110/60 mmHg). Examenul clinic a fost normal pe sisteme şi 

aparate în afara crizelor dureroase. 

Scăderea răspunsului terapeutic la Topiramat a motivat introducerea Sumatriptanului (agonist selectiv 

al receptorilor serotoninergici de tip 5-hidroxitriptamină1), iniţial cu administrare orală (august 2019), ulterior 

necesitând asocierea administrării subcutanate (octombrie 2019), care reuşea să cupeze atacul migrenos în 2-

4 minute.  

Prezenţa episoadelor repetate de hemicranie de intensitate foarte mare (VAS 9-10), în număr de 1-10 

pe zi, cu debut brusc, frecvent nocturne (la aproximativ 30 minute-1 oră de la instituirea somnului sau în a 

doua parte a nopţii, orele 3-4), dar şi diurne declanşate mai ales după efort fizic susţinut (alţi triggeri fiind 

ciocolata, cafeaua, stressul psiho-emotional), însoţite de vertij şi stări prelipotimice au motivat evaluarea 

HOLTER ECG, cunoscute fiind efectele cardiovasculare ale medicaţiei antimigrenoase.  

Bilanţul paraclinic a inclus evaluarea profilului electrolitic şi aprecierea parametrilor ecocardiografici 

(absenţa dezechilibrelor electrolitice, cord structural normal). Menţionăm, de asemenea, că au fost excluse în 

mod etapizat alte patologii din sfera ORL, oftalmologică, endocrinologică sau neurologică prin investigţii de 

tipul IRM cranio-cerebral + Angio IRM, IRM coloana cervicală, tomografie în coerenţă optică, CT nativ 

sinusuri paranazale.  
 

REZULTATE 

Înregistrarea HOLTER ECG evidenţiază ritm sinusal 43-111/min, cu 15 pauze sinusale >2secunde, 

cea mai lungă de 7,34 sec, cu scurte perioade de bloc sino-atrial de ieşire tip II 2/1, cu bradicardie sinusală; pe 
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alocuri, aspect de BAV grad I cu interval 260ms la o FC 81/min; fără aritmii maligne, fără ischemie miocardică 

silenţioasă. În timpul monitorizării HOLTER ECG, pacientul a prezentat 5 episoade de hemicranie de 

intensitate foarte mare (VAS 9) pentru care s-a administrat Sumatriptan per os cu răspuns incomplet, urmat 

de administrarea subcutanată de Sumatriptan care a remis complet criza dureroasă în cateva minute. La scurt 

timp după administrarea injectabilă a Sumatriptanului (la aproximativ 3 ore), pacientul prezintă o sincopă 

postmicţională, eveniment clinic corelat cu episodul de oprire sinusală obiectivat prin HOLTER ECG (fig. 1).  

 
Fig. 1. Pauza sinusală cu durata de 7,34 secunde obiectivată pe înregistrarea HOLTER ECG. 

În acest context, s-a impus evaluare aritmologică, fiind stabilit diagnosticul de boală de nod sinusal. 

Cauza probabilă a fost considerată iatrogenia secundară Sumatriptanului şi s-a decis sistarea administrării 

acestuia. S-a considerat oportună temporizarea cardiostimulării electrice permanente şi supravegherea clinică 

a pacientului. A fost reevaluat statusul neurologic cu remanierea terapiei cu gabapentină (indicată în epilepsie 

şi durere neuropată periferică).  

Din punct de vedere clinic, pacientul a prezentat o evoluţie bună atât neurologică, cât şi 

cardiovasculară. Reevaluarea HOLTER ECG efectuată la un interval de o lună evidenţiază ritm sinusal 56-

123/min, BAV grad I (PR=260ms), fără a se obiectiva aritmii, pauze sinusale sau ischemie miocardică 

silenţioasă. 

DISCUŢII 

Obiectivarea unei disfuncţii de nod sinusal la un pacient tânăr, fără anomalii cardiace structurale, a atras 

după sine problema existenţei unei cauze potenţial reversibile a disfuncţiei de nod sinusal. Conform ghidului 

european de cardiostimulare, dintre formele de bradiaritmie simptomatică ce au necesitat pacing cardiac, 21% 

au fost secundare efectelor adverse medicamentoase, 14% infarctului miocardic acut, 6% intoxicaţiilor, iar 

4% dezechilibrelor electrolitice [8].  

La polul opus, studiile arată ca un procent semnificativ dintre pacienţii cu bradiaritmii asociate unor cauze 

corectabile a disfuncţiei de nod sinusal au prezentat recidiva acestora în absenţa expunerii la factorul 

incriminat anterior, necesitănd pe termen lung cardiostimulare electrică permanentă [9]. Astfel, este sugerat 

un determinism multiplu al afectării nodului sinusal, prin disfuncţionalităţi ale sistemului nervos autonom şi, 

uneori, prin anomalii genetice ce interferă cu proprietăţile electrofiziologice ale pacemakerului fiziologic al 

inimii.  

 

Alterarea funcţiei nodului sinusal indusă de medicamente poate fi expresia unui efect farmacologic direct 

asupra ţesutului nodal sau secundară unor efecte mediate neuronal [2]. În portofoliul terapeutic al cefaleei de 

tip cluster [10] se înscriu atât medicamente care sunt utilizate în patologia cardio-vasculară (doze crescute de 

Verapamil – maxim 1200mg/zi – first-line prophylactic drug), cât şi medicamente cu afectare directă cardiacă 

(triptanii în tratamentul simptomatic de cupare a crizelor dureroase). 

Efectul secundar cunoscut al Sumatriptanului este durerea toracică, însoţită de modificări 
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electrocardiografice de tip ischemie tranzitorie, mai ales la administrarea subcutanată, dar într-un procent 

foarte mic risc/beneficiu. În foarte puţine cazuri au fost asociate cu Sumatriptanul angina, aritmia, infarctul 

miocardic şi stopul cardiac.  

Iniţierea recentă a tratamentului cu Sumatriptan (injectabil, octombrie 2019), relaţia temporală între 

administrarea subcutanată de Sumatriptan pentru cuparea crizei cefalalgice şi instalarea episodului sincopal, 

normalizarea traseului HOLTER ECG după întreruperea terapiei cu Sumatriptan, în condiţiile unui cord 

normal structural ecocardiografic sugerează că sincopa şi pauza sinusală prelungită reprezintă efecte secundare 

ale Sumatriptanului şi constituie argumente în favoarea unei disfuncţii de nod sinusal indusă iatrogen. 

Nu trebuie, de asemenea, omis faptul că patologia de fond a pacientului este descrisă ca fiind o afecţiune 

de tip neurovascular, cu impact direct asupra reflexelor autonome trigeminale şi un factor important de 

stimulare a activităţii parasimpatice. Se impune astfel, continuarea investigaţiilor cu explorări precum testul 

TILT, testul de efort la cicloergometru sau fenotiparea genică (SCN5A, HCN4) în vederea definirii disfuncţiei 

de nod sinusal (tonus vagal crescut, determinism genetic, etc). 

 

CONCLUZII 

Intricarea simptomatologiei cu alte specialităţi, efectele cardiovasculare ale medicamentelor uzitate 

necesită supravegherea bolii de bază şi monitorizarea permanentă a pacientului în cadrul echipei 

multidisciplinare, în care cardiologul îşi are un rol bine definit. Existenţa unui risc mic, dar imprevizibil, pentru 

reacţiile adverse grave chiar în condiţiile unei evaluări cardiovasculare normale trebuie cunoscută şi însuşită 

atât de medic cât şi de pacient. Medic şi pacient motivaţi de acest risc, vor stabili împreună şi permanent 

conduita pentru desfăşurarea vieţii în condiţii de normalitate în raport cu vârsta şi activitatea pacientului. 
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ABSTRACT 

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. Cancer 

and cardiac disease frequently coexist, both are prevalent in advanced-age population and they share common 

predisposing factors such as tabacco use or an unhealthy lifestyle. It is increasingly common to find patients 

carrying these devices that are in the terminal stage of cancer disease. An appropriate management of ICDs 

during this phase is crucial. It’s necessary to ensure that a patient’s death is not marked by further suffering 

due to ICD shocks.  

The present article addresses issues pertaining to the management of ICDs in the final stage of 

cancer, and their potential impact on dying patients and their families. The ICD-recipients tend not to think 

about end- of-life issues, which imply that many patients reach the final stages of life unaware of the option 

of ICD deactivation. A multidisciplinary, patient-centered approach can ensure that patients receive the 

maximum benefit from ICD, including addressing any medical intervention that may preclude dying with 

dignity. 

There are currently no guidelines regarding the therapeutic attitude to follow in such patients. 

INTRODUCTION 

Ventricular arrhythmia and sudden death are responsible for one-half of all deaths in patients with 

heart disease. The implantable cardioverter defibrillator (ICD) is an established therapy for prevention of 

sudden cardiac death (SCD). Since the first implantation in 1980, implantation rates have increased, reaching 

an average of 158/ million inhabitants in Europe [1]. 

Despite the lifesaving capacity of the ICD, an underlying cardiac or non-cardiac disease will 

eventually cause death. Around 30% of patients experience one or multiple ICD shocks in the final weeks of 

their lives [2,3]. Defibrillator shocks are typically painful and they may decrease quality of life by causing 

anxiety, stress and depression [4]. This implies that the patient might request to have the device deactivated. 

The Heart Rhythm Society [5] recommends that healthcare professionals should conduct stepwise discussions 

on the questions of elective ICD deactivation during the illness trajectory, because discussion might not be 

possible near the end of a patient’s life. The longevity of the ICD is at least 5-6 years, due to battery capacity. 

During this period of time, the underlying heart disease might have progressed considerably and other serious, 

life-threatening disease may have appeared [6]. In cases where the patient has a poor prognosis with a short 

life expectancy, ICD replacement may not be meaningful. The impact of cancer on the natural history of heart 

disease is not completely understood, and few studies have shown that almost one-third of patients with ICD 

will experience ventricular arrhythmia after a diagnosis of cancer, and the incidence of ventricular tachycardia 

(VT) or ventricular fibrillation (VF) is significantly higher in patients with advanced metastatic disease (stage 
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IV) [7]. This information is relevant for patient care and has ethical implications because of the decision to 

withdraw ICD therapy after a diagnosis of advanced cancer and the time to do so are recurrent questions for 

patients, their families, and health care providers. 

The primary aim of this article was to analyze the incidence of ventricular arrhythmia and ICD 

therapies in patients with cardiac disease and advanced cancer and the appropriate management of ICD 

shocks in terminally cancer patients. 

              THE INCIDENCE OF VENTRICULAR ARRHYTHMIAS IN PATIENTS WITH ADVANCED CANCER AND ICD 

 

Previous reports underscore the huge gap that exists with regard to ICDs near the end of a patient’s life. 

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. Also, in a large population-based cohort, Pedersen et al. found that ICD 

patients have a slightly elevated risk of cancer compared with the general population [7]. 

The reasons behind the high burden of ventricular arrhythmia in cancer patients are not completely understood, 

but several factors may contribute to an increased incidence of ventricular arrhythmia in patients with cancer, 

including electrolytic abnormalities, systemic proinflammatory state, cachexia, or drug toxicity. 

Antineoplastic chemotherapy can be complicated by cardiotoxicity through different mechanisms, including 

direct cardiac injury, QT prolongation, or ischemia [8,9]. In addition, secondary dissemination to the heart is 

more common than thought, with some series reporting up to 25% in post-mortem studies [10]. 

The fact that many patients started experiencing VT/VF after being diagnosed with cancer despite a long 

arrhythmia-free life before the diagnosis suggests a pathophysiological link between cancer and 

arrhythmogenesis. Inflammation is a possible mechanism, as inflammatory response is up-regulated in the 

context of cancer [11] and evidence supports an association between proinflammatory activity and 

ventricular arrhythmia [12]. Inflammation enhances all stages of carcinogenesis, and major inflammatory 

mediators in cancer include tumor necrosis factor-α, interleukin-6, interleukin-1β, chemokines, and 

transcription factor NF-κB [11,13]. 

Direct cardiac involvement by the tumor is another possible mechanism that may explain an increased 

predisposition to ventricular arrhythmia in advanced stages. VT has been reported to be a manifestation of 

metastatic cardiac disease and may be the presenting symptom in some cases [14,15] The incidence of 

cardiac metastasis ranges between 2,3 and 18,3% in postmortem examinations 6,16 and varies widely 

depending on the primary tumor. Tumors showing the highest rates of heart metastasis were pleural 

mesothelioma (48,4%), melanoma (27,8%), lung (21% adenocarcinoma and 18,2% squamous cell 

carcinoma), and breast (15,5%) [16]. 

The cardiotoxic effect of the cytostatic agents was also associated with a higher incidence of ventricular 

arrhythmia. Other potential factors to consider include emotional stress [17] malnutrition, cachexia, 

electrolyte disturbances secondary to vomiting, diarrhea or decrease in oral intake, radiotherapy, and 

myocardial ischemia resulting from increased demands, anemia or hypoxia secondary to pulmonary 

involvement, atelectasis or pleural effusion. 

 

ICD SHOCKS AND ADVANCED CANCER 

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. ICDs 

may painfully prolong the process of dying, and ICD shocks have a negative impact on quality of life [18]. 

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. 

There is consensus that withdrawal of ICD therapy in terminally ill patients is ethically justified if consistent 

with the patient’s goals of care [19]. In addition, shock therapy can be disabled while antitachycardia pacing 

function and antibradycardia pacing are maintained. 

 

DEACTIVATION OF ICD IN TERMINAL CANCER 
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The high incidence of ventricular arrhythmia in the context of advanced cancer underlines the need to 

discuss the opportune moment of ICD deactivation when dealing with patients nearing end-of-life. 

The Heart Rhythm Society [19] and the European Heart Rhythm Association [20] have emphasized the 

importance of discussing the issue of deactivation toward the end of life with ICD patients. However, a 

paucity of studies have examined the patient perspective, whether patients are aware of the possibility that 

their device can be turned off, the timing of when to inform patients, and their attitudes toward deactivation 

[19]. Such knowledge is important to provide the appropriate care for an increasing number of patients with 

a device. 

For ICD patients dying from noncardiac diseases, some patients with reduced quality of life, life prolongation, 

especially by painful shocks, could be inappropriate. Because ICDs perform the same function as external 

defibrillation, it has been argued that a decision to forego resuscitation logically should lead to deactivation 

of the ICD [21]. Failure to address deactivation of ICDs at the end of life can have adverse consequences. 

Media reports have described patients 

at the end of life undergoing repeated shocks while family members watch helplessly [22]. Deactivation of 

an ICD at the request of a patient is ethical and legal, even if a patient is not terminally ill [21]. Two major 

principles of medical ethics relevant to ICD deactivation are respect for patient autonomy. If a patient has 

decision-making capacity, he/she has the legal right to refuse any medical treatment, including ICD therapy 

at any subsequent time following the placement of a device. When a patient lacks capacity, the patient’s legal 

surrogate decision maker who acts on his or her behalf can request device deactivation [19,23]. Failure to do 

so contradicts the principle of autonomy and self determination [24]. 

Some physicians regard deactivation of ICDs as ethically dissimilar to deactivation of ventilators, dialysis or 

artificial nutrition and hydration [25,26]. Although palliative care physicians generally believe deactivation at 

the end of life is appropriate, there have traditionally been few protocols that have addressed deactivation in 

the palliative care setting [27]. Some studies found a low rate of ICD deactivation in patients with advanced 

cancer (35.3% in stage IV patients) [28]. Many patients and relatives are not aware that deactivation is an 

option and few include mention of ICDs in their advance directives [29]. ICD deactivation is sometimes 

perceived as a form of assisted suicide. In addition, studies show that many physicians report a lack of 

confidence when discussing cessation of ICD therapy [30]. 

Management of ICD patients at the end of life depends on the patients, their relatives and physicians and 

may vary from country to country, and requires a patient tailored approach despite the recommendations 

available. 

Patients also have mixed feelings about ICD deactivation. Patient perception about ICD therapy as well as 

deactivation in the end of life is likely colored by their religious beliefs and customs relating to life and 

death [31]. While there is substantial subjectivity in the interpretation of religious beliefs that may govern 

end-of-life management of ICD, most groups do not discourage ICD as therapeutic intervention and do not 

specifically object to comfort in the face of imminent death. 

Also, it was observed that patients are frequently unaware about the function of the device and the option to 

deactivate its features. In a small study of 67 patients with symptomatic heart failure and ICDs, more than 1 

in 5 patients who had received no prior device therapy were certain that the ICD had already saved their life. 

Half of patients who had only received inappropriate shocks thought that the device had saved their life [32]. 

One in 4 of 278 ICD patients surveyed in another study felt that the device had a function that, if stopped, 

would be equivalent to suicide [33]. 

It’s important that the healthcare professionals to be aware of their significant role in educating the patient 

and the next of kin about what happens when the cancer progresses. This information facilitates making a 

deliberated decision. 

The Heart Rhythm Society and the American Heart Association [6,19] recommends that the discussion 

between healthcare professionals and the patient about end-of-life issues should take place before device 

implantation, and then again, before potential replacement. Thereafter, the discussion should be repeated 

when shock frequency increases, when the underlying 

noncardiac disease progresses, when hospitalization is increased. This strategy will reduce fear and stress 

related to last-minute decisions and acute ICD deactivation. 

A recent review concluded that physicians typically considered discussing ICD deactivation when a patient 
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was in the end-stage of a terminal illness or actively dying, and not before those times [34]. That finding 

reflects the complexity of these conversations, which are often challenging and ethically unclear. However, 

the reasons for not raising issues about battery replacement and ICD deactivation are probably multifactorial. 

Some physicians may be more technically oriented, with a focus on saving lives; others may 

find existential aspects of disease progress difficult to discuss, due to inexperience and uncertainty about the 

prognosis. 

Many patients have misconceptions about the lifesaving capacity of the ICD, thus the majority would not 

choose to deactivate the ICD, even if they know they are terminally ill, and it meant they would receive 

multiple shocks. 

ICD-recipients with terminal cancer that impact the quality of life, and emphasizes the need for honest and 

open discussion, planning, and support throughout the illness trajectory. The presence of an ICD just makes 

it more important, and sometimes more urgent, to raise end-of-life issues. Elective deactivation of an ICD at 

end-of-life is not complicated, but the psychological factors may present a challenge to healthcare 

professionals, patients, and next of kin. We cannot rule out the possibility that both the patient and clinician 

may harbor a certain degree of denial; thus, this discussion is one of the most challenging throughout the 

illness trajectory. 

 

CONCLUSIONS 

Cancer and cardiac disease frequently coexist and share common predisposing factors. Many patients 

appropriately receive ICDs and it is increasingly common to find patients carrying these devices that are in 

the terminal stage of cancer disease. When goals of care, particularly at the end of life, move to alleviation of 

suffering, it must be acknowledged that ICDs may lead to significant pain and distress for both the patient 

and their families. In this context, physicians caring for these patients have the critical responsibility of 

ensuring that device deactivation is an integral component of any end-of-life discussion and a valid therapeutic 

option. A multidisciplinary, patient-center approach will ensure that patients receive the maximum benefit 

from ICDs, without any unintended pain or suffering. 

 

REFERENCES 

1. EUCOMED data from 2005-2010. Available at: www.eucomed.org; Last accessed 09.04.12. 

2. Goldstein NE, Lampert R, Bradley E, et al. Management of implantable cardioverter defibrillators in end- 

of-life care. Ann Intern Med 2004;141:835-838. 

3. Lewis WR, Luebke DL, Johnson NJ, et al. Withdrawing implantable defibrillator shock therapy in 

terminally ill patients. Am J Med 2006;119:892-896. 

4. Pedersen SS, Sears SF, Burg MM, et al. Does ICD indication affect quality of life and levels of distress? 

Pacing Clin Electrophysiol 2009;32:153-156. 

5. Lampert R, Hayes DL, Annas GJ, et al. HRS expert consensus statement on the management of 

cardiovascular implantable electronic devices in patients nearing end of life or requesting withdrawal of 

therapy. Heart Rhythm 2010;7:1008-1026. 

6. Epstein AE, Dimarco JP, Ellenbogen KA, et al. American College of Cardiology, American Heart 

Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, Society of 

Thoracic Surgeons. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm 

abnormalities. Heart Rhythm 2008;5:e1-e62. 

7. Pedersen SB, Nielsen JC, Bøtker HE, et al. Implantable cardioverter-defibrillators and subsequent cancer 

risk: a nationwide population-based cohort study. Europace 2015;17:902–8. 

8. Barbey JT, Pezzullo JC, Soignet SL. Effect of arsenic trioxide on QT interval in patients with advanced 

malignancies. J Clin Oncol 2003;21:3609–15. 

9. Kantarjian HM, Giles F, Gattermann N, et al. Nilotinib (formerly AMN107), a highly selective BCR-ABL 

tyrosine kinase inhibitor, is effective in patients with Philadelphia chromosome-positive chronic myelogenous 

leukemia in chronic phase following imatinib resistance and intolerance. Blood 2007;110:3540–6. 

10. Butany J, Nair V, Naseemuddin A, et al. Cardiac tumours: diagnosis and management. Lancet Oncol 

2005;6:219–28. 

11. Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. Nature 2002;420:860–7. 



 
131 

 

 

12. Streitner F, Kuschyk J, Veltmann C, et al. Role of proinflammatory markers and NT-proBNP in patients 

with an implantable cardioverter defibrillator and an electrical storm. Cytokine 2009;47:166–72. 

13. Kundu JK, Surh YJ. Inflammation: gearing the journey to cancer. Mutat Res 2008;659:15–30.Mager 

A, Strasberg B, Zlotikamien B, et al. Life-threatening ventricular tachycardia as the presenting symptom 

of metastatic cardiac disease. Clin Cardiol 1991;14:696–8. 

14. Sharma J, Brunson JM, Memon N, et al. Metastatic melanoma presenting as polymorphic ventricular 

tachycardia. Tex Heart Inst J 2012;39:890–3. 

15. Bussani R, De-Giorgio F, Abbate A, et al. Cardiac metastases. J Clin Pathol 2007;60:27-34. 

16. Steinberg JS, Arshad A, Kowalski M, et al. Increased incidence of life-threatening ventricular 

arrhythmias in implantable defibrillator patients after the World Trade Center attack. J Am Coll Cardiol 

2004;44:1261–4. 

17. Schron EB, Exner DV, Yao Q, et al. Quality of life in the antiarrhythmics versus implantable 

defibrillators trial: impact of therapy and influence of adverse symptoms and defibrillator shocks. 

Circulation 2002;105:589–94. 

18. Lampert R, Hayes DL, Annas GJ, et al., American College of Cardiology; American Geriatrics Society; 

American Academy of Hospice and Palliative Medicine; American Heart Association; European Heart 

Rhythm Association; Hospice and Palliative Nurses Association. HRS expert consensus statement on the 

management of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs) in patients nearing end of life or 

requesting withdrawal of therapy. Heart Rhythm 2010;7:1008–1026. 

19. Padeletti L, Arnar DO, Boncinelli L, et al. EHRA expert consensus statement on the management of 

cardiovascular implantable electronic devices in patients nearing end of life or requesting withdrawal of 

therapy. Europace 2010;12:1480e1489. 

20. Berger JT. The ethics of deactivating implanted cardioverter defibrillators. Ann Intern Med 

2005;142:631– 634. 

21. Nambisan V, Chao D. Dying and defibrillation: a shocking experience. Palliat Med 2004;18:482– 483. 

22. McCullough LB. A transcultural, preventive ethics approach to critical care medicine: restoring the 

critical care physician's power and authority. J Med Philos 1998;23:628–642. 

23. Matlock DD, Stevenson LW. Life-saving devices reach the end of life with heart failure. Prog 

Cardiovasc Dis. 2012;55:274–281. 

24. Kelley AS, Reid MC, Miller DH, Fins JJ, Lachs MS. Implantable cardioverter-defibrillator deactivation 

at the end of life: a physician survey. Am Heart J 2009;157:702–708, e701. 

25. Sherazi S, Daubert JP, Block RC, et al. Physicians’ preferences and attitudes about end-of-life care in 

patients with an implantable cardioverter-defibrillator. Mayo Clin Proc 2008;83:1139 –1141. 

26. Morrison LJ, Calvin AO, Nora H, et al. Managing cardiac devices near the end of life: a survey of 

hospice and palliative care providers. Am J Hosp Palliat Care 2010;8:545–551. 

27. Sherazi S, McNitt S, Aktas MK, et al. End-oflife care in patients with implantable cardioverter 

defibrillators: a MADIT-II substudy. Pacing Clin Electrophysiol 2013;36:1273–9. 

28. Tajouri TH, Ottenberg AL, Hayes DL, et al. The use of advance directives among patients with 

implantable cardioverter defibrillators. Pacing Clin Electrophysiol 2012;35:567–73. 

29. Kramer DB, Kesselheim AS, Brock DW,et al. Ethical and legal views of physicians regarding 

deactivation of cardiac implantable electrical devices: a quantitative assessment. Heart Rhythm 

2010;7:1537–42. 

30. Chakraborty R, El-Jawahri AR, Litzow MR, et al. A systematic review of religious beliefs about major 

end-of-life issues in the five major world religions. Palliat Support Care 2017;15:609–622. 

31. Stewart GC, Weintraub JR, Pratibhu PP, et al. Patient expectations from implantable defibrillators to 

prevent death in heart failure. J Card Fail 2010;16:106–113. 

32. Kirkpatrick JN, Gottlieb M, Sehgal P, et al. Deactivation of implantable cardioverter defibrillators in 

terminal illness and end of life care. Am J Cardiol 2012;109:91–94. 

33. Russo JE. Deactivation of ICDs at the end of life: a systematic review of clinical practices and provider 

and patient attitudes. Am J Nurs 2011;111:26-35 

 

 



 
132 

 

 

 

ISCHEMIC STROKE WITHOUT ETIOLOGY? 
 

A. Crișan1, D. Tesloianu1 

 

1"Sfântul Spiridon" County Emergency Clinical Hospital Iași, Cardiology Clinic 

 

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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1Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Departamentul de Cardiologie 
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași 

 

INTRODUCTION 

Syncope is defined as TLOC (transient loss of consciousness) due to cerebral hypoperfusion. Low 

blood pressure (BP) and global cerebral hypoperfusion are the central final common pathway of syncope, a 

sudden cessation of cerebral blood flow for as short as 6-8 seconds causing complete LOC. A systolic BP of 

50-60 mmHg at heart level, i.e. 30—45 mmHg at brain level in the upright position, will cause LOC. 

 
MATERIAL AND METHODS 

As systemic BP is the product of cardiac output and total peripheral resistance, a fall in either can cause 

syncope. There are 

• Tree primary causes of low total peripheral resistance: 

- Vasodilatation (through withdrawal of sympathetic vasoconstriction) - “vasodepressive type” of reflex 

syncope 

- Functional and 

- Structural impairment of the autonomic nervous system; in autonomic failure there is a insufficient 

sympathetic vasoconstriction in response to the upright position 

• Four primary causes of low cardiac output: 

- Reflex bradycardia – known as “cardioinhibitory reflex syncope” 

- Cardiac causes: arrhythmia, structural disease 

- Inadequate venos return 

- Chronotropic and inotropic incompetence through autonomic failure 

We should remember that usually primary mechanisms interact between. 

Syncope is only one of the forms of TLOC, which is defined as LOC with 

loss of awareness, amnesia for the period of unconsciousness, abnormal motor control, loss of responsiveness 

and short duration. 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. The object of this guideline is the appropriate treatment and first of all, the appropriate diagnosis of 

syncope, and this implies also differentiating the conditions of real or apparent LOC incorrectly diagnosed as 

syncope, such as epileptic seizures, psychogenic pseudosyncope, cataplexy, metabolic disorders 

(hypoglycaemia, hypoxia), transient ischemic attack, intracerebral or subarachnoid haemorrhage, subclavian 

steal syndrome, intoxication, coma, cardiac arrest or falls without TLOC. Considering the number of 

pathologies that can be misdiagnosed as syncope, the involvement of specialists in domains as emergency 

medicine, neurology, geriatrics, internal medicine, and nursing, is essential, and the multidisciplinarity of the 

guidelines shows the efforts to “treat” syncope as a pathology at the border between cardiology and other 

neurosciences. 
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          As an aetiology, syncope can be divided in 3 main categories: reflex syncope, orthostatic hypotension, and       

          cardiac syncope, each with its own subcategory: 

1). Reflex syncope is divided in: 

• Vasovagal: orthostatic VVS (standing, less common sitting) and emotional (fear, pain, instrumentation 

or blood phobia) 

• Situational: micturition, gastrointestinal stimulation (swallow, defaecation), cough, sneeze, post- 

exercise and others (e.g. laughing, brass instrument playing) 

• Carotid sinus syndrome 

• Non-classical forms (without prodromes and/or without apparent triggers and/or atypical presentation) 

2). Syncope due to orthostatic hypotension (OH) can be divided in the following subcategories: 

• Drug-induced OH (most common cause of OH): e.g. vasodilators, diuretics, phenothiazine, 

antidepressants 

 

• Volume depletion: haemorrhage, diarrhoea, vomiting, etc. 

• Primary autonomic failure (neurogenic OH): pure autonomic failure, multiple system atrophy, 

Parkinson’s disease, dementia with Lewy bodies 

• Secondary autonomic failure (neurogenic OH): diabetes, amyloidosis, spinal cord injuries, auto- 

immune autonomic neuropathy, paraneoplastic autonomic neuropathy, kidney failure 

3). Cardiac syncope, with: 

• Arrhythmia as primary cause: 

- Bradycardia: sinus node dysfunction (including bradycardia/tachycardia syndrome) or atrioventricular 

conduction system disease 

- Tachycardia: supraventricular or ventricular 

• Structural cardiac: aortic stenosis, acute myocardial infarction, hypertrophic cardiomyopathy, cardiac 

masses (atrial myxoma, tumors, etc.), pericardial disease/tamponade, congenital anomalies of coronary 

arteries, prosthetic valve dysfunction 

• Cardiopulmonary and great vessels: pulmonary embolism, pulmonary hypertension, acute aortic 

dissection. 

Compulsory for the diagnosis of syncope are the elemental examinations, like history taking and physical 

examination, including supine and standing BP and ECG. When appropriate, individualized in each patient, 

there are supplementary investigations to consider: echocardiography, especially if sudden heart death is 

suspected, in-hospital ECG monitoring when arrhythmia is suspected, tilt testing if OH or reflex syncope are 

suspected, carotid sinus massage in patients >40 years-old, and blood test analysis like troponin, D-dimer, etc. 

There is to notice the presence of a new concept - that of risk stratification in patients with syncope of 

unidentified etiology. Classification is made at initial evaluation, in the emergency department, according to 

following features: syncopal event, past medical history, physical examination and ECG. Patients with high 

risk features are more likely to have cardiac syncope due to structural heart disease and primary electrical 

disease, while low risk patients are more likely to have reflex syncope, which carries an excellent prognosis. 

OH-syncope is associate with 2-fold higher risk of death owing to the severity of comorbidities compared to 

the general population. 
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The Major challenge in syncope management is reduction of inappropriate admissions and inappropriate 

use of tests while maintaining the safety of the patient. 

Other diagnostic test that are not routinely done in every patient, are sometimes necessary, if the etiology 

remains unclear after the initial evaluation: 

• prolonged ECG monitoring (external or implantable), if ECG features suggest arrhythmic syncope or 

high probability of recurrence within the device life or if patient may benefit a specific therapy if cause 

is found 

• Electrophysiological study (EPS) in patients with bifascicular bundle branch block or suspected 

tachycardia 

• Exercise stress test: syncope during/ shortly after exertion 

• ABPM, basic autonomic function tests (Valsalva manoeuvre and deep breathing test): suspected 

neurogenic OH 

• Coronary angiography 

• Video recording when there is suspected non-syncopal nature 

Regarding treatment, there is a common pathway in reflex syncope and OH syncope: education and 

life-style measures are essentials and lead to decrease with 50% of syncope recurrence-rate at 1-2 years or 

decrease with 70% in the burden of syncope at the patients with persistent syncope. The main measures are: 

• Explanation of the diagnosis 

• Reassurance (regarding the benign nature of the condition) 

• Explanation of the risk of recurrence 

• Advice on how to avoid triggers and situations (dehydration, hot crowded environments) 

• Adequate hydration salt intake 

There is a special part of the guideline dedicated to the patient - patient instruction sheet (Web practical 

instructions), where the patient is advised how to act in different situations, how to avoid them and there are 

clear informations about his condition. 

Treatment of reflex syncope includes discontinuation or reduction of hypotensive drugs, if vasodepressor 

mechanism is suspected, targeting a systolic BP of 140 mmHg instead of 120 mmHg. Studies and one 

prospective multicentre randomized trial assessed the effectiveness of physical counter-pressure manoeuvres 

(PCM) of the legs or arms and showed that they allowed the patient to avoid or delay losing consciousness in 

most cases; a limitation of this treatment is that it cannot be used in patients with short or absent prodrome 

and that PCM are less effective in patients older than 60 years. Pharmacological therapy with fludrocortison 

and midodrine might be considered, having a class IIb indication. 

Cardiac pacing in reflex syncope is advised in patients with predominantly cardioinhibitory 

mechanism. There is a class IIa indication for cardiac pacing in patients aged >40 years, with spontaneous 

documented symptomatic asystolic pause(s) >3 seconds or asymptomatic pause(s) >6 seconds due to sinus 

arrest, AV block, or the combination of the two and in patients with cardioinhibitory carotid sinus syndrome 

who are >40 years with recurrent frequent unpredictable syncope. Cardiac pacing may be considered to reduce 

syncope recurrences in patients with tilt-induced asystolic response who are >40 years with recurrent frequent 

unpredictable syncope and to reduce syncope recurrences in patients with the clinical features of adenosine- 

sensitive syncope (patients who have an otherwise unexplained syncope with sudden onset without prodrome, 

a normal heart, and normal ECG, low plasma adenosine levels and a high induction rate of transient complete 

heart block during exogenous injections of adenosine) 
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Regarding the choice of pacing mode, a dual-chamber pacing is widely preferred in clinical practice. 

In patients with VVS, dual-chamber pacing was used mostly with a rate drop response feature that instituted 

rapid dual chamber pacing if the device detected a rapid sudden decrease in heart rate. The fact that pacing 

may be effective does not mean that it is also always necessary. It must be emphasized that the decision to 

implant a pacemaker needs to be made in the clinical context of a benign condition that frequently affects 

young patients. Thus, cardiac pacing should be limited to a highly selected small proportion of patients 

affected by severe reflex syncope. Patients suitable for cardiac pacing are older with a history of recurrent 

syncope beginning in middle or older age and with frequent injuries, probably due to presentation without 

warning. Syncope recurrence is still expected to occur despite cardiac pacing in a minority of patients and tilt 

test response is the strongest predictor of pacemaker efficacy: patients with a negative tilt test response will 

have a risk of syncope recurrence of as low as that observed in patients paced for intrinsic AV block. On the 

contrary, patients with a positive tilt test response will have a higher risk of recurrence of syncope with a large 

confidence range, which makes any estimate of the benefit of pacing uncertain. 

Emerging new therapies in low adenosine phenotype include theophylline, that lead to disappearance 

of symptom and to reduce number of prolonged asystolic pauses. In low-norepinephrine phenotype, 

norepinephrine transport inhibitors (reboxetine and sibutramine) lead to suppression of syncopal episodes. 

There is a need for randomized clinical trials on the efficacy of theophylline (and other xantine antagonists) 

and norepinephrine transport inhibitors in treatment of syncope. 

In OH- syncope treatment consist of: 

• Explanation of the diagnosis, the provision of reassurance, explanation of the risk of recurrence and 

the avoidance of triggers and situations 

• Adequate hydration and salt intake 

• Modification or discontinuation of hypotensive drug regimens: 

• In individuals with established OH and risk factors for falls the target for systolic BP value is of 140– 

150 mmHg 

• Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptors blockers, and calcium channel 

blocker should be used preferentially, especially among patients at high risk of falls, as diuretics and 

beta-blockers are associated with OH and falls and should be avoided in at-risk individuals. 

• Isometric PCM 

• Abdominal binders and/or support stockings to reduce venous pooling 

• Head-up tilt sleeping (>10 degrees) to increase fluid volume 

• Midodrine / Fludrocortisone if symptoms persist. 

Bradycardia has a clear indication of pacing, no matter if we are referring to sinus node disease or 

second/ third degree AV block, when there is an established relationship between sinus bradycardia and 

syncope. When only bifascicular bundle branch block (BBB) is present (defined either as Left BBB of right 

BBB with left anterior or posterior hemiblock), positive EPS or ILR are necessary for pacing indication. 

In patients with unexplained syncope (syncope that does not meet any Class I diagnostic criterion of 

these guidelines) at risk of SCD, we have to consider the risks and benefits of ICD implantation before making 

a decision. The underlying clinical situation is that of a patient being evaluated for ICD implantation because 

they are affected by syncope(s) supposedly due to transient self-terminating ventricular tachyarrhythmias (fast 

VT or VF), which have not yet been documented because of their short duration. There are different patient 

categories, from left ventricular disfunction patients to patients with cardiomyopathies, each with its own level 

of indication for ICD implantation. 
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CONCLUSIONS 

In conclusion, although guidelines and their recommendations should facilitate decision making of 

health professionals in their daily practice, clinicians responsible for managing patients with TLOC must 

frequently make treatment decisions without adequate evidence or a consensus of expert opinion. There is a 

lack of evidence of efficacy of most available therapies, since only a few small RCTs have been conducted on 

treatment of syncope; in addition, syncopal recurrences are unpredictable and often decrease spontaneously 

after medical assessment, even in the absence of a specific therapy. The consequence is that any therapy for 

syncope prevention appears to be more effective than it actually is (questionable results of observational data 

on therapy in the absence of a control group, since no therapy can be effective for all patients). 
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            IS IT USEFUL TO IMPLANT A LOOP RECORDER IN YOUNG PATIENTS? 
 

A . Crișan1, Andreea Ursaru1, C.M.S. Haba1, Ș.E. Popescu1, D. Tesloianu1 

 

1. "Sfântul Spiridon" County Emergency Hospital Iași, Cardiology Clinic 

 

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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