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1. Sincope recurente: de la
diagnostic la tratament
A.P. Burcin, M. Pană, S. Șipoș, M. Roșca,
B.A. Popescu
Institutul de Urgență Pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Sincopa este o cauză frecventă de prezentare la camera de gardă (până la 3,5% din cazuri),
iar 6% din totalul internărilor în spital sunt cauzate
de acest simptom. Deși, anamneza, examenul clinic și
investigațiile de rutină, inițiale, oferă indicii clare legate
de etiologie, aproximativ 10% dintre cauzele sincopelor
nu sunt elucidate.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de 53
de ani, cunoscut cu bicuspidie aortică și stenoză valvulară moderată, ectazie de aortă ascendentă (42mm),
BRD complet și dislipidemie severă cu intoleranță la
statină și ezetimibe, care a fost admis în clinica noastră
pentru un episod sincopal. Pacientul urma tratament
cu acenocumarol pentru tromboză auriculară stângă,
în absența fibrilației atriale documentate.
A prezentat 7 sincope în ultimul an, cu elemente clinice sugestive pentru o cauză cardiacă, însă fără o etiologie decelată după multiple investigații.
A fost stabilită indicația de implantare de Loop Recorder (ILR) după identificarea unei potențiale cauze
a sincopelor prin evidențierea ecografică a unei calcificări severe de cuspă aortică extinsă în septul interventricular bazal și a fost oprit anticoagulantul după
infirmarea trombozei auriculare stângi. Pacientul a revenit pentru o nouă sincopă corelată cu BAV complet
și pauză de 8 secunde înregistrată pe ILR, fiind, astfel,
posibilă implantarea de cardiostimulator permanent
bicameral. Sincopele nu s-au repetat după implantarea cardiostimulatorului. A rămas în urmărirea clinicii
pentru monitorizarea‚ valvulopatiei aortice și controlul
dislipidemiei pentru care s-a inițiat tratament cu alirocumab.
Particularitatea cazului: Sincopa de cauză necunoscută este o provocare diagnostică și terapeutică ce poate

avea consecințe fatale cauzate de întârzierea stabilirii
etiologiei. În acest caz, au existat elemente clinice (pierderea conștienței în decubit dorsal), ECG (BRD complet) și ecocardiografice (calcificare de cuspă aortică cu
extensie în SIV), care au sugerat substratul aritmic al
sincopei. Ținând cont de frecvența redusă a episoadelor
(<1/lună), am considerat că pacientul are indicație pentru monitorizare ECG pe termen lung prin ILR ceea ce
a fost decisiv pentru demonstrarea mecanismului aritmic și implantarea ulterioară de cardiostimulator.
Caracteristicile imagistice ale mușchilor pectinați
proeminenți în AS creează dificultăți în diagnosticul diferențial cu tromboza auriculară și poate avea
consecințe negative pentru un pacient cu sincope frecvente, căderea sub tratament anticoagulant putând fi
fatală în unele cazuri.
Managementul pe termen lung al pacientului trebuie
bazat pe anticiparea complicațiilor asociate bicuspidiei
aortice (monitorizarea severității stenozei valvulare),
ectaziei de aortă ascendentă și dislipidemiei severe
(controlată prin monoterapie cu inhibitor de PCSK9).

Recurent syncope: from
diagnosis to treatment
Introduction: Syncope is a common cause of presentation to the emergency department (up to 3.5% of cases), and 6% of all hospitalizations are caused by this
symptom. Although history, clinical examination and
initial routine investigations usually provide important
clues about the etiology, approximately 10% of the causes of syncope are not elucidated.
Case presentation: We present the case of a 53-yearold patient, known with bicuspid aortic valve and
moderate aortic stenosis, ascending aortic aneurysm
(42mm), right bundle-branch block (RBBB) and severe dyslipidaemia with statin and ezetimibe intolerance,
who was admitted to our clinic for a syncopal episode.
The patient was receiving acenocumarol for left atrial
1
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appendage (LAA) thrombosis in the absence of documented atrial fibrillation.
He had 7 syncopes in the past year, with clinical elements suggestive of a cardiac cause, but without a confirmed etiology after multiple investigations.
The indication for Loop Recorder (ILR) implantation has been established after identifying a potential
cause of syncope by ultrasound which highlighted a severe aortic cusp calcification extended in the basal interventricular septum (IVS). Anticoagulant treatment
has been stopped after excluding LAA thrombosis. The
patient returned for a new syncope which was related
to a complete AVB and an 8-second pause recorded on
the ILR, thus allowing implantation of a permanent
dual-chamber pacemaker. He had no further syncope
after implant. He remained under follow-up care for
aortic stenosis monitoring and dyslipidaemia management for which alirocumab was initiated.
Case particularity: Syncope of unknown cause is a diagnostic and therapeutic challenge that can have fatal
consequences caused by delay in establishing etiology.
In this case, there were clinical elements (loss of consciousness in supine position), ECG clues (RBBB) and
echocardiographic features (aortic cusp calcification
with extension in the IVS) that suggested the arrhythmic substrate of the syncope. Taking into account the
low frequency of episodes (<1/month), we considered
that the patient had an indication for long-term ECG
monitoring through ILR, which was decisive for the
demonstration of the arrhythmia mechanism and subsequent implantation of the pacemaker.
Proeminent pectinate muscles in LAA can sometimes be difficult to differentiate from thrombosis and
this may have negative consequences for a patient with
frequent syncope, for whom the fall under anticoagulant treatment can prove fatal.
Long-term patient care should focus on managing
possible future complications related to bicuspid aortic valve (aortic stenosis aggravation), ascending aortic aneurysm and severe dyslipidemia (controlled by
PCSK9 inhibitor monotherapy)

2
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2. Blocul atrioventricular
paroxistic la tineri
M. Ivașcu, E. Cicala, F. Orțan, C. Pestrea
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Blocul atrioventricular paroxistic (BAVP)
reprezintă o cauză subdiagnosticată de sincopă cardiacă, ce apare la pacienții tineri. Principalele mecanisme
implicate sunt: blocul determinat de afectarea intrinsecă a sistemului de conducere atrioventricular, blocul
mediat vagal, respectiv blocul extrinsec idiopatic asociat cu un nivel seric scăzut de adenozină. Deși, tabloul
clinic este asemănător, sincopa fiind principalul simptom, este foarte important să diferențiem între aceste 3
mecanisme. Astfel, în blocul paroxistic intrinsec cauzat
de afectarea sistemului His-Purkinje, implantarea unui
stimulator cardiac este terapia de elecție, fiind eficientă
în prevenția recurenței sincopelor și în îmbunătățirea
supraviețuirii. Acest lucru se aplică și unui procentaj
important de pacienți cu bloc extrinsec idiopatic care
nu răspund la tratament medicamentos. Pe de altă parte, în cazul blocului extrinsec mediat vagal, implantarea
unui cardiostimulator se asociază cu o eficiență redusă
în prevenirea recurenței sincopelor. Prezentăm cazul a
trei pacienți tineri, cu ECG de bază, în limite normale,
cu aspect ecocardiografic aparent normal, care se prezintă pentru episoade repetate de sincopă.
Prezentare de caz: Primul caz este al unui bărbat în
vârstă de 46 ani la care monitorizarea Holter a surprins
episoade intermitente de BAVP, cel mai lung episod de
asistolă fiind de 14s. Caracteristicile blocului (începea
și se încheia cu o extrasistolă ventriculară, scurtarea
intervalului PP în timpul blocului) au pledat pentru
BAVP intrinsec. S-a optat pentru un stimulator bicameral cu stimularea ventriculară transseptală a ariei
ramului stâng.
Cel de-al doilea caz, este al unei tinere în vârstă de
32 ani, cu sincope fără prodrom, la care monitorizarea Holter a surprins BAVP cu durată între 3-6s (cel
mai lung episod fiind de 6,3s), toate respectând același
pattern: intervalul PP rămâne constant înainte, cât și în
timpul blocului, fără extrasistolă ventriculară inițiantă.
S-a interpretat ca sincopă extrinsecă idiopatică, s-a
inițiat tratament cu teofilină, fără repetarea sincopei în
următoarele 12 luni.
Cel de-al treilea caz este al unui pacient în vârstă de
34 ani, care se prezintă pentru multiple sincope precedate de prodrom, cu BAVP cu alungirea intervalului PP

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

în timpul asistolei, interpretat ca un bloc mediat vagal.
S-a optat pentru educarea pacientului în modificarea
stilului de viață și manevre fizice de contrapresiune
Particularitatea cazului: În concluzie, anamneza alături de electrocardiogramă sunt elementele cheie pentru stabilirea mecanismului blocului atrioventricular
și managementul corect al pacientului. Implantarea
unui stimulator cardiac la un pacient tânăr este o decizie care trebuie atent cântărită, beneficiile trebuind
să depășească riscurile, precum necesitatea schimbării frecvente a generatorului, riscul de infecție sau
de complicații vasculare. Cardiostimularea este recomandată pacienților cu bloc atrioventricular paroxistic intrinsec. Blocurile extrinseci vagale sau idiopatice nu progresează spre bloc atrioventricular complet
permanent, eficiența cardiostimulării este discutabilă
în prevenția recurenței sincopelor. În cazul acestor
pacienți o monitorizare atentă, schimbarea stilului de
viață și terapia medicamentoasă sunt de cele mai multe
ori suficiente pentru remisia simptomatologiei.

Paroxysmal atrioventricular
block in young patients
Introduction: Paroxysmal atrioventricular block (PAVB) is an under recognized etiology of cardiac syncope in young patients. The mechanisms of P-AVB include intrinsic conduction disease, vagal mediated mechanism and extrinsic idiopathic mechanism associated
with low levels of endogenous adenosine. Although the
clinical presentation is resembling with syncope as the
main symptom, it is very important to determine the
type of the block. The block determined by intrinsic
conduction disease, especially from the His–Purkinje
system block, should be treated with pacemaker implantation in time to effectively prevent the occurrence
of cardiac events and, also, to improve survival. This
also applies to a significant percentage of patients with
idiopathic extrinsic block who does not respond to
drug therapy. Cardiac pacing has much lower efficacy
in preventing syncopal recurrences in patients affected
by extrinsic vagal P-AVB. We report 3 cases of young
patients with: normal baseline standard ECG, absence of structural heart disease on echocardiography and
multiple episodes of syncope.
Case presentation: The first case is about a 46-year-old
male for which Holter monitoring showed intermittent
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episodes of P-AVB, with a maximum ventricular arrest
of 14 seconds; the AVB’s characteristics (the block started suddenly and ended with a ventricular premature
beat; P-P intervals decreased during the block) were
highly suggestive for the intrinsic aetiology. The patient
received a bicameral pacemaker with left bundle branch area pacing.
The second patient is a 32-year-old woman with recurrent syncope without any prodromes. Holter monitoring showed P-AVBs with a duration of 3 ~ 6 s (the
maximum ventricular arrest was 6.3 s) and with the
same pattern: no changes in the P-P cycle length before and during the block, without any initiating ventricular premature beat. These data suggested extrinsic
idiopathic syncope and the patient received oral theophylline, which appeared to be effective over a followup of 12 months.
The third patient is a 34-year-old man with multiple episodes of syncope associated with prodromes
and with a gradual increase of P-P interval before and
during the asystolic pause. It was interpreted as vagal
P-AVB; we managed as a neurally mediated syncope by
lifestyle changes and physical counterpressure manoeuvres.
Case particularity: In conclusion, clinical and electrophysiological features are essential for establishing
block pathogenesis and for the correct management. In
young patients implanting a permanent pacemaker is
not always an easy decision. The likelihood of renewing
multiple generators, the potential of developing infections, and vascular complications sometimes outweigh
the benefits. In the case of the intrinsic P-AVB, cardiac
pacing is recommended. Extrinsic vagal and idiopathic
–AVB do not progress to persistent AVB, the pacemaker therapy is partially effective; follow-up of the patient, lifestyle changes and drug therapy are often enough to prevent syncope recurrence.

3
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3. Tahicardia ventriculară
monomorfă de etiologie
ischemică – ce se ascunde
în spatele defibrilatorului?
C. Diaconescu, V. Iliese
Spitalul Militar Central, București

Introducere: Tahicardia ventriculară monomorfă
susținută este, cel mai frecvent, cauzată de sindromul
coronarian cronic, în mod particular dacă este asociată și prezența unui infarct miocardic în antecedente.
Acești pacienți au un risc ridicat de moarte subită, motiv pentru care societățile de cardiologie recomandă
implantarea unui defibrilator în prevenție secundară.
Apariția și dezvoltarea tratamentului intervențional al
acestor tahiaritmii schimbă, semnificativ, prognosticul
unor astfel de pacienți. Studiile arată că la pacienții cu
insuficiență cardiacă de etiologie ischemică, se obține
noninductibilitate la finalul procedurii până la 75%
din cazuri, iar ratele de recidivă la un an sunt sub 50%.
Morfologii multiple de TV sunt de obicei inductibile la
un singur pacient, frecvent, fiind asociate cu existența
mai multor circuite. Două circuite distincte pot avea
același istm, cu o zonă de bloc funcțional, pot coexistă
în aceeași cicatrice sau pot fi date de două cicatrici diferite. Această variabilitate complică mappingul și ablația
TV. Prognosticul variază cu severitatea bolii și cu întinderea zonei de cicatrice. Când funcția ventriculară
este sever deprimată, aritmiile greu controlabile, recurente sunt un semn al deteriorării cardiace și al riscului
crescut de mortalitate. Chiar și pentru acest pacienți cu
funcție sistolica alterată și multiple morfologii inductibile, ablația poate reduce încărcătura aritmică.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unui pacient
de 62 de ani, cu infarct miocardic inferior în antecedente, revascularizat intervențional la nivelul coronarei drepte, fără leziuni restante, care este transferat în
clinică pentru BAV complet, cardiostimulat temporar,
care prezintă și numeroase episoade de tahicardie ventriculară monomorfă cu necesar de conversie electrică. Având în vedere funcția sistolică sever deprimată,
se decide implantarea unui CRT-D St Jude. Evoluția
postimplant este favorabilă, cu creșterea fracției de
ejecție până la 35%. La controlul parametrilor, la 6 luni,
postimplant, se decelează episoade numeroase de tahicardie ventriculară monomorfă cu conversie prin SEI
și se decide asocierea de amiodaronă în tratament. Pa4
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cientul revine în unitatea de primiri urgențe, acuzând
palpitații, care se dovedesc a fi episoade recurente de
tahicardie ventriculară monomorfă cu frecvența joasă,
sub limita de detecție a aparatului. Se decide ablația
cu radiofrecvență. Se induce tahicardia clinică, cu
ușurință, la manevrarea cateterului. Harta electroanatomică decelează o cicatrice întinsă la nivelul peretelui
inferior al VS, cu potențiale sugestive pentru istmul critic al tahicardiei la nivel bazal. Se aplică radiofrecvența
la acest nivel, cu obținerea noninductibilității cu protocol cu patru extrastimuli cu interval de cuplare pana la
500-310-310-220msec.
Particularitatea cazului: Acest caz subliniază complexitatea unui pacient cu sindrom coronarian cronic,
care asociază tulburări de ritm ventriculare și o funcție
sistolică deprimată a ventriculului stâng. În acest caz,
tratamentul antiaritmic nu este doar ineficient în suprimarea tahicardiilor ventriculare, ci face managementul intervențional al acestora dificil, întrucât scade
frecvența acestora sub o limita acceptabilă de detecție.
În ciuda frecvenței joase și a stabilității hemodinamice,
un astfel de pacient are un prognostic infaust pe termen scurt, episoadele repetate de tahiaritmii ducând
la deprecierea suplimentară a contractilității. Cazul
prezentat arată tratamentul complet și corect al unui
pacient complex, cu o evoluție bună postprocedurală,
fără reapariția tulburărilor de ritm, la controale repetate ale parametrilor defibrilatorului tricameral, cu
ameliorarea semnificativă a FEVS și a simptomelor de
insuficiență cardiacă.

Ischemic monomorphic
ventricular tachycardia –
what hides behind the
defibrillator?
Introduction: Sustained monomorphic ventricular
tachycardia is most commonly caused by chronic coronary syndrome, particularly if it is associated with a
history of myocardial infarction. These patients have a
high risk of sudden death, which is why the European
Society recommends an ICD for secondary prevention.
The appearance and development of the interventional treatment of these tachyarrhythmias significantly
changes the prognosis of such a patient. Studies show
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that in patients with heart failure of ischemic etiology,
noninducibility is obtained at the end of the procedure
in up to 75% of cases, and one-year recurrence rates
are below 50%. Multiple TV morphologies are usually
inducible in a single patient, often associated with multiple circuits. Two distinct circuits may have the same
isthmus, with a functional block area, may coexist in
the same scar, or may be given by two different scars.
This variability complicates VT mapping and ablation.
When ventricular systolic function is severely depressed, recurrent, uncontrollable arrhythmias are a sign
of deterioration and an increased risk of death. Even
for patients with impaired systolic function and multiple inducible morphologies, ablation may reduce the
arrhythmic load.
Case presentation: We present the case of a 62-yearold patient with a history of inferior myocardial infarction, with interventional revascularization of the
right coronary artery, without residual lesions, who is
transferred to our clinic for complete AV block, who
also has numerous episodes of monomorphic ventricular tachycardia with the need for electrical conversion.
Given the severely depressed systolic function, it was
decided to implant a St Jude CRT-D. The postprocedural evolution is favourable, with the increase of the
ejection fraction up to 35%. At interrogation of the ICD
at 6 months, numerous episodes of monomorphic VT
with electrical conversion are detected and amiodarone is added to the treatment. The patient returns to the
emergency department, complaining of palpitations,
which prove to be recurrent episodes of low frequency monomorphic VT, below the detection limit of the
device. Radiofrequency ablation is decided. Clinical tachycardia is easily induced by catheter manipulation.
The electroanatomical map reveals a large scar on the
inferior wall of the LV, with potentials suggestive of the
critical isthmus of tachycardia at the basal level. Radiofrequency is applied at this level, obtaining noninductibility with a protocol with four extrastimuli with coupling interval up to 500-310-310-220msec.
Case particularity: This case highlights the complexity
of a patient with chronic coronary syndrome, which is
associated with ventricular arrhythmias and depressed
systolic function of the left ventricle. In this case, antiarrhythmic treatment is not only ineffective in suppressing VT, but also makes their interventional management difficult, as it decreases their frequency below an
acceptable limit of detection. Despite the low frequency
and hemodynamic stability, such a patient has a poor
prognosis in the short term, with repeated episodes
of tachyarrhythmias leading to further impairment of
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contractility. The present case shows the complete and
correct treatment of a complex patient, with a good
post procedural evolution, without the recurrence of
arrhythmias at interrogation of the CRT-D parameters,
with significant improvement of LVEF and heart failure
symptoms.

4. Un caz atipic de
insuficiență cardiacă ce
asociază tulburări de
cinetică – nimic nou sub
soare?
V. Iliese, C. Diaconescu
Spitalul Militar Central, București

Introducere: Boala structurală cardiacă, istoricul de
chirurgie cardiacă sau ablația de fibrilație atrială reprezintă factori de risc pentru apariția unor macroreintrări atriale drepte sau stângi, non-dependente de istmul cavo-tricuspid, însă datele referitoare la incidența
flutterelor atipice, la pacienții, care nu se încadrează în
categoriile menționate, sunt mult mai sărace. Aceste tahiaritmii sunt frecvente și greu tolerate din cauza răspunsului ventricular rapid. Astfel, necesitatea gestionării intervenționale a acestor pacienți devine extremde
importantă, întrucât răspunsul la terapiile farmacologice este, în general, nefavorabil. Cu toate acestea, cartografierea bazată a acestor aritmii este dificilă, din cauza
substratului atrial complex.
Societățiile de Cardiologie ESC și ACC/AHA recomandă ablația de flutter, non-dependent de istmul
cavo-tricuspidian, dacă acesta este refractar la terapia
antiaritmică, ca indicație de clasa IIa.
Prezentare de caz: Un pacient de 71 de ani se prezintă
pentru dispnee la eforturi mici și dispnee paroxistică
nocturnă, debutate de aproximativ 6 luni, în contextul
unui flutter atrial cu AV crescută, parțial controlată
sub tratament cu betablocant. Examenul fizic arată TA
130/76mmHg, AV 120/min, neregulată, suflu sistolic în
focarul mitral, raluri subcrepitante bazal bilateral. ECG
la prezentare arăta flutter atrial cu AV 120/min, BRD și
BFAS, cu unde de flutter bine definite, pozitive în precordiale. Ecocardiografia arăta disfuncție sistolică de
ventricul stâng, cu hipokinezie difuză, akinezie la nive5
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lul septului interventricular și a peretelui inferior bazal,
cu FEVS estimată la 30%, insuficiență mitrală gradul III
secundară, funcție longitudinală a ventriculului drept
alterată, dilatare biatrială. Se decide ablația de flutter
atrial. În laborator, secvența de activare de la nivelul
cateterului decapolar din sinusal coronar sugerează
un flutter stâng, fapt confirmat de efectuarea hărților
de activare la nivelul ambelor atrii. Se identifică, astfel,
un circuit de reintrare dependent de peretele posterior al atriului stâng, între venele pulmonare. Se izoleaza
venele pulmonare prin aplicare de RF cu ajutorul unui
cateter irigat 4mm, apoi se trasează o linie de bloc la
nivelul peretelui posterior, cu conversie la ritm sinusal
în tir. La finalul procedurii, este neinductibil la burst
atrial cu 250msec.
La reevaluarea ecografică postprocedurală, se observă ameliorarea contractilității ventriculului stâng,
cu fracție de ejecție de 45%, cu reducerea gradului de
insuficiență mitrală, dar cu persistența zonelor de hipokinezie la nivelul SIV și peretelui inferior al VS. Se
continuă postprocedural, tratamentul betablocant, cu
menținerea persistentă a ritmului sinusal la o lună și
trei luni postprocedural, cu normalizarea fracției de
ejecție, scăderea volumelor atriale și dispariția valvulopatiilor. La evaluarea angioCT coronarian la 3 luni
postprocedural, nu se obiectivează stenoze coronariene
semnificative.
Particularitatea cazului: Acest caz ilustreaza tratamentul intervențional optim al unui pacient cu multipli
factori de risc cardiovascular, dar fără aritmii atriale
documentate, ablații în antecedente sau boală structurală cardiacă, ce dezvoltă fenomene de insuficiență
cardiacă în context tahiaritmic. În mod particular,
aspectul ecografic sugestiv pentru o etiologie ischemică poate îngreuna conduita terapeutică, la astfel de
pacienți, care pot dezvolta inclusiv tulburări de cinetică
localizată, fără leziuni coronariene semnificative. Flutterul atipic este în mod clasic o aritmie greu de controlat medicamentos, simptomatică în majoritatea cazurilor, iar pacienții cu disfuncție sistolică, neinvestigați
angiografic,sunt limitați în ceea ce privește medicația
antiaritmică.
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Atypical case of heart
failure and wall motion
abnormalities – nothing
new under the sun?
Introduction: Structural heart disease, a history of
cardiac surgery, or atrial fibrillation ablation are risk
factors for right or left atrial macroresections that are
not dependent on the cavo-tricuspid isthmus, but data
on the incidence of atypical flutters in patients who do
not fall into the categories mentioned are much poorer.
These tachyarrhythmias are often incessant and difficult to tolerate due to the rapid ventricular response.
Thus, there is a need for the interventional management of these patients, as the response to pharmacological therapies is generally unfavorable. However, the
mapping of these arrhythmias is difficult due to the
complex atrial substrate.
Case presentation: A 71-year-old patient presented
with dyspnoea with low exertion and paroxysmal nocturnal dyspnea, which began about 6 months ago, in
the context of an atrial flutter with high frequency, partially controlled under beta-blocker treatment. Physical examination shows BP 130 / 76mmHg, pulse of 120
/ min, irregular, bilateral basal rales. ECG at presentation shows atrial flutter with AV 120 / min, RBBB and
LAFB, with well-defined flutter waves, positive in precordial. Echocardiography shows systolic dysfunction
of the left ventricle, with diffuse hypokinesia, akinesia
in the interventricular septum and lower basal wall,
with estimated LVEF at 30%, secondary grade III mitral regurgitation, impaired right ventricular longitudinal function, biatrial dilation. Atrial flutter ablation is
decided. In the EP lab, the activation sequence at the
level of the decapolar catheter in the coronary sinus
suggests a left flutter, a fact confirmed by the activation
maps at the level of both atria. This identifies a re-entry circuit dependent on the posterior wall of the left
atrium, between the pulmonary veins. The pulmonary
veins are isolated by RF application with a 4mm irrigated catheter, then a block line is drawn at the posterior
wall, with conversion to sinus rhythm during ablation.
At the end of the procedure, it is non-inducible at atrial
burst with 250msec.
At the post-procedural ultrasound reassessment,
there is an improvement in the contractility of the left
ventricle, with an ejection fraction of 45%, with a reduc-
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tion in the degree of mitral regurgitation, but with the
persistence of hypokinesia in the SIV and LV wall. The
beta-blocker treatment is continued postprocedurally,
with the persistent maintenance of the sinus rhythm at
one month and three months postprocedurally, with
the normalization of the ejection fraction, the decrease of the atrial volumes and the disappearance of the
valvulopathies. When evaluating coronary computed
tomography at 3 months postablation, no significant
coronary stenosis is observed.
Case particularity: This case illustrates the optimal interventional treatment of a patient with multiple cardiovascular risk factors, but without documented atrial
arrhythmias, history of ablation or structural heart disease, which develops heart failure in a tachyarrhythmic context. In particular, the ultrasound suggestive of
an ischemic etiology may hinder therapeutic conduct
in such patients, who may develop localized kinetic
disorders without significant coronary lesions. Atypical flutter is classically an uncontrollable arrhythmia
that is difficult to manage, intensely symptomatic in
most cases, and patients with systolic dysfunction and
unknown coronary anatomy are limited in terms of antiarrhythmic medication.

5. Embolia pulmonară –
mai multe cauze, aceeași
consecință
A. Zăvoi, A. Bazyani, M. Bostan,
P. Călugăreanu, A. Clement, T. Clim,
L. Indrei, R. Radu, E. Tatian, R. Sascău,
C. Stătescu
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Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 58 de ani, în evidență cardiovasculară din
2016, pentru un episod de tromboză venoasă profundă de membru inferior stâng. Ulterior, în septembrie
2021, prezintă TEP acut bilateral și este diagnosticat cu
anevrism de arteră lobară superioară stângă. La scurt
timp după acest eveniment este diagnosticat cu trombofilie ereditară și hipertensiune pulmonară cronică
tromboembolică, motiv pentru care se practică endarterectomie pulmonară bilaterală în Turcia, în acest context punându-se diagnosticul de boală Behçet. La două
săptămâni postoperator, sub tratament anticoagulant
cu Warfarină, se prezintă pentru dureri toracice anterioare însoțite de dispnee. La internare, examenul clinic
relevă obezitate de grad II și parametri vitali în limite
normale. Biologic asociază sindrom inflamator, probele de coagulare surprinzând un INR de 3,89. Electrocardiografic se obiectivează aspectul S1Q3T3, iar
ecocardiografia descrie cavități drepte ușor dilatate, cu
disfuncție sistolică de ventricul drept și sept interventricular aplatizat în sistolă. În contextul scorului Geneva simplificat de 3 și a valorii crescute a D-dimerilor,
se efectuează angiografie pulmonară prin tomografie
computerizată, ce obiectivează TEP acut, cu tromboză
completă a arterei lobare inferioare stângi. Se inițiază
anticoagulare parenterală cu heparină (risc intermediar-scăzut), evoluția fiind favorabilă, ulterior făcându-se
conversie pe Acenocumarol.
Particularitate caz: Cazul prezentat surprinde prin
asocierea particulară a multiplilor factori de risc protrombotici (trombofilie ereditară, boală Behçet, antecedente de TEP, obezitate, chirurgie majoră recentă),
prin apariția unui nou episod de TEP acut sub un INR
de 3,89 și prin prezența anevrismului de arteră pulmonară, ce se asociază cu un risc hemoragic înalt și presupune prudență în administrarea tratamentului anticoagulant.

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Iași

Introducere: Trombembolismul pulmonar (TEP) acut
reprezintă obstrucția bruscă trombotică a patului vascular pulmonar, fiind o cauză majoră de morbiditate și
mortalitate la nivel global. Diagnosticul rapid și corect
este esențial pentru stabilirea unei conduite terapeutice
adecvate și reducerea mortalității. Există diverși factori
de risc ce duc la un status protrombotic. Dintre aceștia,
trombofilia ereditară reprezintă un factor de risc moderat, pe când boala Behçet este una dintre cauzele rare
ce pot duce la TEP.

Pulmonary embolism –
multiple causes, same
consequence
Introduction: Acute pulmonary thromboembolism
refers to a condition in which the pulmonary vasculature are abruptly occluded by thrombi and is a major
global cause of morbidity and mortality. The rapid and
7
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correct diagnosis is essential in selecting an appropriate
therapeutic strategy and to reduce mortality. There are
multiple factors associated with a prothrombotic status. Hereditary thrombophilia is a moderate risk factor,
whereas Behçet’s disease is one of the rare causes that
can lead to pulmonary embolism (PE).
Case presentation: We present the case of a 58-yearold patient diagnosed in 2016 with deep vein thrombosis in the left lower limb. He then suffers from acute
bilateral pulmonary embolism in September 2021 and
is diagnosed with superior left lobar pulmonary artery
aneurysm. Shortly after this event, he is eventually diagnosed with hereditary thrombophilia and chronic
thromboembolic pulmonary hypertension. Therefore, a bilateral pulmonary thromboendarterectomy is
performed in Turkey, where he is also diagnosed with
Behçet’s disease. Upon admission, the physical examination showed grade II obesity and normal vital signs.
The blood tests revealed inflammatory syndrome and
an INR of 3.89. The ECG documented S1Q3T3 aspect
and the echocardiography described mildly dilated
right heart chambers, right ventricular systolic dysfunction and flattening of the interventricular septum.
Taking into account the Geneva simplified score of 3
and the elevated levels of D-dimers, a CT pulmonary
angiogram was performed, which showed acute pulmonary embolism with complete occlusion of the inferior left lobar artery. The patient was started on parenteral anticoagulation with heparin, with a favourable
outcome and an eventual switch to acenocumarol. /
Case particularity: The case presented is particular
through the association of multiple prothrombotic risk
factors (hereditary thrombophilia, Behçet’s disease,
history of PE, obesity, recent major surgery), the development of a new acute PE in a patient with an INR
of 3.89 and the presence of the pulmonary artery aneurysm, which requires attention when administering
anticoagulation.
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6. Atrii tinere „izoelectrice“
– un caz rar de paralizie
atrială
C. Luca, N. Enea, E. Cicala,
A. Gorodnițchi, C. Pestrea
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Paralizia atrială sau „silentium atria” este
o condiție rară, manifestată prin absența activității electrice și mecanice a atriilor. Aceasta poate fi tranzitorie,
cauzată de intoxicație digitalică, hiperpotasemie, infarct miocardic acut sau permanentă, în diferite distrofii musculare (Emery-Dreifuss, sindromul KugelbergWelander), amiloidoză, sindrom Brugada, miocardită
acută. Se presupune că există și un determinism genetic, fiind asociată cu mutația genei SCN5A a canalelor
de sodiu (întâlnită și în sindromul de QT lung tip 3 și
sindromul Brugada).
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de 28
de ani, fără antecedente heredo-colaterale sau personale patologice, care s-a prezentat în serviciul de primiri
urgențe acuzând de aproximativ 30 de zile episoade recurente de sincopă. Pe electrocardiograma de suprafață
s-a evidențiat ritm joncțional cu o frecvență de 30 de
bătăi/minut, fără identificarea unei activități electrice
atriale. Ecocardiografia a arătat un ventricul stâng ușor
dilatat, cu funcție sistolică prezervată, fără alte elemente patologice. De asemenea, nu s-au decelat modificări
ale parametrilor biologici. Examinarea Holter ECG pe
24 de ore a surprins numeroase pauze, cea mai lungă
de 12 secunde. S-a efectuat studiu electrofiziologic care
a confirmat lipsa activității electrice atriale, precum și
lipsa de captură la energii maximale în diferite locații
ale atriului drept și stâng. S-a decis cardiostimularea
permanentă, optându-se pentru un stimulator monocameral cu plasarea sondei transseptal la nivelul endocardului septal stâng unde s-a înregistrat un potențial
amplu de ram stâng și stimularea a generat un complex QRS suplu cu aspect de bloc de ramură dreaptă.
Evoluția a fost favorabilă, fără incidente periprocedurale, pacientul fiind externat a doua zi, fără tratament
anticoagulant, scorul CHA2DS2VASc calculat fiind 0.
Particularitatea cazului: Cazul de față ilustrează
importanța recunoașterii rapide a acestei entități cu o
potențială evoluție nefavorabilă – sincopă, insuficiență
cardiacă și moarte subită datorită bradicardiei extreme și aritmiilor ventriculare maligne dependente de
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pauzele prelungite. Opțiunile terapeutice descrise în
literatură la acești pacienți, la care nu se decelează o
cauză reversibilă, sunt cardiostimularea electrică artificială permanentă, tratamentul anticoagulant și cel al
insuficienței cardiace, atunci când aceasta există. Particularitatea cazului de față este reprezentată de vârsta
tănără a pacientului cu un necesar anticipat crescut de
pacing ventricular, motiv pentru care s-a optat pentru
stimularea monocamerală fiziologică a ramului stâng.
Această opțiune reduce riscul apariției cardiomiopatiei indusă de pacing, scade riscul pe termen lung asociat prezenței unei sonde suplimentare și împiedică
depleția prematură a bateriei, ce constituie un risc real
în cazul stimulării fasciculului His. Rezonanța magnetică nucleară cardiacă și testarea genetică, proceduri
programate a fi efectuate în viitor au potențialul de a
aduce informații importante asupra etiologiei.

Young „isoelectric” atria –
a rare case of atrial
standstill
Introduction: Atrial standstill or „silentium atria” is a
rare condition, manifested by the absence of electrical
and mechanical activity of the atria. It can be transient,
caused by digitalis intoxication, hyperkalemia, acute
myocardial infarction or permanent, in various muscular dystrophies (Emery-Dreifuss, Kugelberg-Welander syndrome), amyloidosis, Brugada syndrome, acute
myocarditis. It is assumed that there is also a genetic
determinism, being associated with the mutation of the
sodium channels gene SCN5A (also found in type 3
long QT syndrome and Brugada syndrome).
Case presentation: We present the case of a 28-year-old
patient, with no family medical or personal pathological
history, who presented to the emergency department
with recurrent episodes of syncope for approximately
30 days. On the surface electrocardiogram, a junctional
escape rhythm was highlighted with a frequency of 30
beats/minute, without the indentification of an atrial
electrical activity. Echocardiography showed a slightly
dilated left ventricle, with preserved systolic function,
without other abnormal elements. Also, no changes in
the biological parameters were detected. The 24-hour
Holter ECG examination captured numerous pauses,
the longest being 12 seconds. An electrophysiological
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study was performed which confirmed the lack of atrial
electrical activity, as well as the lack of capture at maximum energy output in different locations of the right
and left atrium. Permanent cardiac pacing was decided,
opting for a single chamber pacemaker with the placement of the lead at the level of the left septal endocardium where a large left bundle branch potential was recorded. Stimulation at this site generated a supple QRS
complex with a right bundle branch block appearance.
The evolution was favourable, without periprocedural
incidents, with the patient being discharged the next
day, without anticoagulant treatment, the calculated
CHA2DS2VASc score being 0.
Case particularity: The present case illustrates the importance of the rapid recognition of this entity with
a potentially unfavorable evolution – syncope, heart
failure and sudden cardiac death due to extreme bradycardia and malignant ventricular arrhythmias dependent on prolonged pauses. The therapeutic options
for these patients described in the literature, in which
no reversible cause is detected, are permanent artificial electrical cardiostimulation, anticoagulant and heart
failure treatment, when the latter exists. The particularity of the present case is represented by the young
age of the patient with an anticipated need of increased ventricular pacing, which is why we opted for the
physiological single chamber pacing of the left bundle
branch. This option reduces the risk of pacing-induced
cardiomyopathy, reduces the long-term risk associated
with the presence of an additional lead and prevents
premature battery depletion, which is a real risk in His
bundle pacing. Cardiac magnetic resonance imaging
and genetic testing, procedures scheduled to be performed in the future, have the potential to provide important information on the etiology.
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7. Un exemplu al
principiului „Keep it simple
and stupid“ în dispozitivele
implantabile cardiace
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oferind atât prevenția secundară a morții subite cardiace, cât și stimulare ventriculară fiziologică. Această abordare a permis implantarea unui dispozitiv mai
simplu și mai ieftin, evitând complicațiile și costurile
unui defibrilator cu stimulare biventriculară, obținând
astfel o maximizare a beneficiilor pentru pacient cu resurse minime.

E. Cicala, N. Enea, C. Luca,
A. Gorodnițchi, F. Orțan, C. Pestrea
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Stimularea biventriculară este recomandată la pacienții cu fracție de ejecție redusă și indicație
de cardiostimulare permanentă, pentru a evita deprecierea suplimentară a funcției miocardice asociată stimulării ventriculului drept pe termen lung. O parte dintre acești pacienți au nevoie și de suport de defibrilare
pentru prevenția primară sau secundară a morții subite
cardiace. În acest context singura soluție era defibrilatorul tricameral. Însă, progresul în domeniul stimulării
sistemului de conducere poate oferi acestor pacienți,
alte opțiuni mai puțin complicate și mai ieftine.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat de 67
de ani, cu infarct miocardic în antecedente complicat
cu anevrism apical, supus revascularizării miocardice
chirurgicale în urmă cu zece ani și fibrilație atrială permanentă. Pacientul a fost direcționat către clinica noastră în vederea cardiostimulării electrice artificiale permanente în urma depistării unor frecvențe ventriculare
lente simptomatice și a unor pauze de peste 6 secunde
la monitorizarea Holter în ambulator. Electrocardiografic, la internare se decelează, pe fondul unei fibrilații
atriale cu complex QRS îngust, un episod autolimitat
de tahicardie ventriculară susținută, cu morfologie sugestivă pentru originea din apexul ventriculului stâng.
Având în vedere aspectul ecocardiografic (volume ventriculare crescute și fracția de ejecție redusă la 30%),
indicația de cardiostimulare permanentă și de implant
de defibrilator, am optat pentru plasarea unei sonde transseptal ventricular cu stimularea ariei ramului
stâng, cu obținerea unui complex stimulat îngust și a
unei sonde de defibrilare la nivelul apexului VD. Sonda
de stimulare a fost conectată la portul IS-1 și sonda de
defibrilare la portul DF-1 al unui defibrilator monocameral. Parametrii de stimulare și detecție au fost în
limite normale, nu s-au înregistrat complicații periprocedurale și pacientul a fost externat a doua zi.
Particularitatea cazului: Din câte cunoaștem, este prima raportare din România a unei stimulări a sistemului
de conducere utilizând un defibrilator monocameral,
10

An example of the Keep
it simple and stupid”
principle in implantable
cardiac devices
Introduction: Biventricular pacing is recommended
for patients with reduced ejection fraction who require
antibradycardia pacing, in order to avoid additional deterioration of the systolic function associated with long
term right ventricular pacing. Some of these patients
will also require defibrillation support for primary or
secondary sudden cardiac death prevention.
The only solution in this situation was cardiac resynchronization therapy defibrillator, but recent progress
of conduction system pacing could offer for these patients other, less complicated and cheaper options.
Case presentation: We present a case of a 67 years old
male with a previous myocardial infarction, complicated with an apical aneurysm, with subsequent surgical
revascularization 10 years ago and with chronic atrial
fibrillation. The patient was referred to our clinic for a
pacemaker implantation after detection of symptomatic low ventricular rates and multiple pauses exceeding
6 seconds on ambulatory Holter monitoring. The initial electrocardiogram depicted atrial fibrillation with a
narrow QRS complex, and also caught an autolimited
sustained ventricular tachycardia, with a morphology
highly suggestive for left ventricular apical aneurysm
origin. Considering the echocardiographic findings
(increased left ventricular volumes with low ejection
fraction 30%), indication for pacing and for defibrillator implantation, we opted for the implantation of a
transseptal lead with left bundle branch area pacing,
resulting in a narrow paced QRS complex, along with a
defibrillation lead placed in the right ventricular apex.
The transseptal lead was connected to the IS-1 port and
the defibrillation lead was connected to the DF-1 port
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of a single chamber implantable cardiac defibrillator.
Sensing and pacing parameters were within the normal
range, there were no periprocedural complications and
the patient was discharged the next day.
Case particularity: To our knowledge, this is the first
reported case in Romania of conduction system pacing
using a single chamber implantable cardiac defibrillator, providing both secondary prevention of sudden
cardiac death and physiological ventricular pacing.
This approach allowed the implantation of a simpler
and cheaper device, avoiding the risks and costs associated with the implantation of a defibrillator with biventricular pacing, whilst maximizing benefits for the
patient with minimal resources.

8. Implant de stimulator
cardiac la un pacient cu
anomalie a drenajului
venos toracic
M.A. Deme, D. Cozma, C. Văcărescu,
H. Feier, D. Gaiță, S. Crișan, M.A. Lazăr,
I.C. Totorean, L. Cirin, A. Arnăutu,
C.T. Luca
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Anomaliile congenitale ale sistemului venos toracic reprezintă un grup heterogen de malformații
care, neacompaniate de alte boli congenitale, sunt adesea asimptomatice și descoperite incidental.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient cu
bloc AV de grad înalt intermitent și sincope recurente,
cu acces vascular dificil, datorită unei configurații anatomice neobișnuite a sistemului venos toracic, decelată
pe masa de implant. Venografia subclaviculară bilaterală efectuată intraprocedural, în urma imposibilității
avansării ghidului în vena cavă superioară, ridică suspiciunea unei anomalii venoase. Ecocardiografic la injectarea de substanță de contrast se constată opacifierea
inițială a atriului stâng. Examenul CT arată venă cavă
superioară hipoplazică, extrem de tortuoasă și drenaj
venos aberant al trunchiului brahiocefalic stâng în vena
pulmonară inferioară stângă. Reconsiderarea strategiei terapeutice a dus la montarea de electrozi epicardici
prin toracotomie laterală stângă.
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Particularitatea cazului: Cazul se alătură altora, similare, raportate în literatură, care asociază anomalii
ale drenajului venos toracic cu tulburări ale sistemului
de conducere, punând în discuție o etiologie comună.
Deși rară, o anomalie a sistemului venos toracic poate
crea dificultăți în procedurile de implant; cunoașterea
acestor variante anatomice are rol esențial în evitarea
complicațiilor vasculare.

Pacemaker Implantation
in a patient with thoracic
venous drainage anomaly
Introduction: Congenital anomalies of the thoracic venous system represent a heterogeneous group of malformations, most frequently asymptomatic and detected incidentally unless associated with other congenital
heart diseases.
Case presentation: We present the case of a patient
with intermittent high-grade AV block and recurrent
syncope, with difficult vascular access due to an unusual anatomical configuration of the venous thoracic
system discovered incidentally during the pacemaker
implantation attempt. Intraprocedural bilateral subclavian venograms performed due to failure of advancing
the guidewire in the superior vena cava raised the suspicion of a venous anomaly. On contrast echocardiography, initial opacification of the left atrium was noted. The CT scan revealed a hypoplastic and extremely
tortuous superior vena cava and abnormal venous drainage of the left brachiocephalic trunk in the left inferior
pulmonary vein. The therapeutic strategy was therefore
reconsidered and surgical implantation of epicardial leads via lateral left thoracotomy was performed.
Case particularity: This case joins other similar cases reported in literature which describe the association between anomalies of the venous thoracic system
and abnormalities of the conduction system of heart,
postulating a common etiology. Although rare, anomalies of the venous system might create technical
difficulties during pacemaker implantation procedures. Acknowledging such anatomical variants is thus
of major importance for further avoidance of vascular
complications.
11
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9. Dispozitive cardiace
implantabile la pacientul
tânăr – provocări
terapeutice
C.S. Paja, A. Badiul, C. Cojocaru,
Ș. Bogdan, C. Iorgulescu, R. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Stimularea cardiacă reprezintă tratamentul de elecție pentru managementul pacienților cu
bradiaritmii simptomatice. Există o creștere continuă
a utilizării dispozitivelor electronice implantabile cardiovasculare (CIED), dar inevitabil acestea prezintă un
risc de evenimente adverse, în special la populația tânără. Acest caz clinic are scopul de a sublinia provocările
stimulării cardiace la pacienții tineri, pentru maximizarea beneficiului clinic cu risc minim de complicații
Prezentare de caz: Raportăm cazul unei paciente în
vârstă de 39 ani, cu istoric de limfom Hodgkim chimiosi radiotratat, implant cardiostimulator permanent bicameral în 2018 pentru bloc atrioventricular complet
intermitent simptomatic, internată 3 ani mai târziu în
clinica noastră pentru infecție latentă de buzunar. Examenul clinic a fost în limite normale, cu excepția semnelor locale de inflamație, dar fără sindrom inflamator
prezent și cu bilanț bacteriologic negativ. Evaluarea
ecocardiografică a evidențiat disfuncție sistolică ușoară
(FEVS 50%), un grad de asincronism intraventricular și
regurgitare tricuspidiană moderată, fără vegetații vizualizabile. S-a administrat antibioterapie empirică și s-a
realizat extracția completă a dispozitivului intracardiac
folosind teci de propilen și tracțiunea manuală. Traseul
ECG post-procedural a evidențiat bloc atrioventricular complet cu ritm de scăpare suprahisian. Luând în
considerare vârsta pacientei și indicația clară de cardiostimulare s-au luat în discuție trei opțiuni ca strategie
terapeutică ulterioară: reimplant de stimulator bicameral versus implant stimulator tricameral cu funcție
de resincronizare versus stimulare fascicul His. În cele
din urmă, s-a realizat la distanță de câteva zile stimulare non-selectivă de fascicul His de pe partea dreaptă
cu materiale standard (stilet și sondă bipolară cu fixare
activă) cu obținerea unui prag și a unei detecții bune.
La evaluarea de 6 luni post-procedural s-a evidențiat
normalizarea fracției de ejecție, fără asincronism intraventricular și cu valori staționare ale pragului de captură non-selectivă.
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Particularitatea cazului: Dispozitivele cardiace implantabile se asociază cu un grad de complicații precum infecții asociate dispozitivelor, malfuncții de sonde și cardiomiopatie indusă de pacing. Alegerea tipul
de stimulator cardiac ar trebui făcută luându-se în
considerare mai mulți factori precum numărul posibil
de sonde implantate, vârsta pacientului, comorbidități
asociate, măsurători ecocardiografice. Pentru a evita
asincronismul intraventricular și cardiomiopatia indusă de pacing, stimularea fiziologică este o opțiune. Cel
mai mare avantaj al acesteia este menținerea, uneori
chiar restituirea contracției biventriculare sincrone, fiziologice, dar mai are și avantajul unui număr mai mic
de sonde implantabile ceea ce duce la scăderea riscul
de infecții sau apariția malfuncțiilor. În concluzie, în
ciuda unor binecunoscute dezavantaje, stimularea de
fascicul His este o opțiune demnă de luat în considerare la pacienții cu procent mare de pacing, mai ales dacă
sunt tineri.

Cardiovascular implantable
electronic devices in young
patients – therapeutic
challenges
Introduction: Cardiac pacing is the treatment of choice
for the management of patients with symptomatic bradyarrhythmia. There is a continuous growth in using
cardiovascular implantable electronic devices (CIED),
but they inevitable carry a risk of adverse events, especially in the young population. The aim of this case
report is to outline the challenges of cardiac pacing in
young patients in order to obtain maximum clinical benefit with minimal risk of complications.
Case presentation: This report describes the case of a
39 years old female patient, with a history of Hodgkin
lymphoma treated with radiotherapy and chemotherapy, dual chamber pacemaker implantation for intermittent complete heart block symptomatic in 2018,
admitted three years later for latent pocket infection.
Physical exam was unremarkable, excepting local inflammation of the pocket. but with inflammatory
syndrome within range and negative bacteriological
assays. Echocardiographic examination revealed slightly reduced ejection fraction (LVEF 50%), a degree
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of intraventricular dyssynchrony and moderate tricuspid regurgitation, with no visible vegetation. Empiric
antibiotic therapy was administrated and successful
CIED extraction was performed using manual traction
and propylene sheets. Post-procedural ECG revealed
suprahisian complete heart block. Taking into account
the age of the patient and the clear indication of pacing
several options have been discussed: dual chamber
reimplantation versus cardiac resynchronization therapy versus His bundle pacing. In the end, days apart,
contralateral His bundle pacing was performed using
a standard stylet and bipolar active fixation lead, obtaining non-selective His capture with great threshold
and sensitivity values. Follow-up at 6 months showed
no intraventricular dyssynchrony, normalized ejection
fraction without significant increase of threshold values.
Case particularity: Cardiovascular implantable electronic devices carry a risk of adverse events such as
device infection, lead malfunction and pacing induced cardiomyopathy. Choosing the type of pacemaker
should be made taking into account several factors like
number of implantable leads, age, associated comorbidities, echocardiographic measurements. In order to
avoid ventricular dyssynchrony and pacing induced
cardiomyopathy, physiological pacing should be considered. The greatest advantage is maintaining or even
restoring physiological, synchronous biventricular activation as well as fewer intracardiac leads, thus less
risk of device related infection or lead malfunction. In
conclusion, despite its well-known disadvantages, His
bundle pacing is an option worth considering in patients with high percentage of ventricular pacing, especially in young population.
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10. Anticoagularea orală
la pacientul vârstnic
în contextul asocierii
fibrilației atriale cu ciroza
hepatică decompensată
A.M. Dumitrescu, A. Mihordea,
I.M. Stârcea, M.M. Leon-Constantin,
F. Mitu, C. Dima-Cozma
Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

Introducere: Fibrilația atrială (FiA) crește riscul embolic de 5 ori față de populația generală. Terapia anticoagulantă țintește scăderea riscului de embolie, însă
balanța cost-beneficiu este dificil de echilibrat atunci
când există comorbidități care predispun la sângerare.
În cazul coexistenței FiA și cirozei hepatice decizia anticoagulării este dificilă. Până în prezent trialurile clinice pentru noile anticoagulantele orale (NOAC) au exclus pacienții cu ciroză hepatică, însă NOAC-urile constitue o opțiune terapeutică utilă pentru acest grup de
pacienți. Aceste medicamente acționează rapid și au un
efect anticoagulant predictibil, în funcție de doză, cu
puține interacțiuni medicamentoase relevante clinic.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 68 de ani care se internează pentru palpitații
cu ritm rapid, dispnee la eforturi mici și edeme periferice, simptomatologie debutată în urmă cu trei luni.
Din antecedentele patologice reținem ciroza hepatică
toxică clasa Child-Pugh B8, cu un episod recent de
decompensare. Obiectiv, s-au decelat zgomote cardiace aritmice, suflu sistolic de intensitate 5/6 în aria mitrală, raluri crepitante bazal bilateral, edeme membre
inferioare, hepatosplenomegalie și lichid de ascită în
cantitate medie. Biologic, a fost evidențiat un sindrom
hepatopriv (INR=1,4), bilioexcretor și trombocitopenie. Ecocardiografia a decelat insuficiență mitrală
gradul III, flail al valvei mitrale anterioare, insuficiență
tricuspidiană gradul III, PAPS=50mmHg și FEVS 51%.
ECG-ul a confirmat prezența FiA cu ritm rapid (140/
min). Scorul CHA2DS2-VASC=3 și HASBLED=3. S-a
indicat corecția chirurgicală a insuficienței mitrale și
s-a luat în considerare inițierea terapiei anticoagulante.
Particularitatea cazului: Ne regăsim în fața unui caz
complex, ce prezintă decompensarea unei ciroze hepatice toxice severe, clasa Child Pugh B8, cu un INR crescut și trombocitopenie, ce asociază FiA și insuficiență
13
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cardiacă. Evoluția bolii este grevată de prezența
insuficienței mitrale. Decizia anticoagulării orale în
contextul patologiilor asociate este una dificilă, iar în
cazul de față s-a optat pentru Apixaban, cu evoluție favorabilă.

Oral anticoagulation in
the elderly patient in the
context of association
between atrial fibrillation
and decompensated liver
cirrhosis
Introduction: Atrial fibrillation (AFib) increases embolic risk 5-fold compared to the general population.
Anticoagulation therapy aims to decrease the embolic
risk, but the cost-benefit balance is difficult to balance
when there are comorbidities that predispose to bleeding. In the case of coexistence of AFib and liver cirrhosis the decision to anticoagulate is challenging. Up to
date, clinical trials of new oral anticoagulants (NOACs)
have excluded patients with liver cirrhosis, but NOACs
are a useful therapeutic option for this group of patients. As they act rapidly and have a predictable anticoagulation effect, in relation to dose, NOACs present a
few relevant drug interactions.
Case presentation: We present the case of a 68-yearold patient who was admitted for rapid-rhythm palpitations, dyspnea on slight exertion and peripheral
oedema, symptoms that started 3 months ago. Her
history included toxic liver cirrhosis Child-Pugh class
B8 with a recent episode of decompensation. The physical exam showed arrhythmic heart sounds, systolic
murmur of intensity of 5/6, in the mitral area, bilateral
basal crackling rales, lower limb oedema, hepatosplenomegaly and ascites in medium quantity. Biologically
there was an impaired hepatic synthesis (INR=1.4), bilioexcretory syndrome and thrombocytopenia. Echocardiography revealed grade III mitral insufficiency,
anterior mitral valve flail, grade III tricuspid insufficiency, PAPS=50mmHg and FEVS 51%. ECG confirmed
the presence of fast paced AFib (140/min). CHA2DS2VASC score=3 and HASBLED=3. There was indicated
14

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

surgical correction of the mitral insufficiency, also anticoagulant therapy being considered.
Case particularity: We are faced with a complex case
presenting decompensated toxic liver cirrhosis, Child
Pugh B8, with increased INR and thrombocytopenia,
associating AFib and heart failure. The evolution of
the disease is burdened by the presence of mitral insufficiency. The decision of oral anticoagulation in the
context of associated pathologies is a difficult one, and
in the present case Apixaban was chosen, with a favourable evolution.

11. Adenozina – prieten
sau dușman? Torsada
vârfurilor post administrare
de adenozină la un pacient
cu tulburare de ritm
supraventriculară
N. Enea, C. Luca, E. Cicala,
A. Gorodnițchi, C. Pestrea
Spitalul Județean De Urgență, Brașov

Introducere: Adenozina este frecvent utilizată în tratamentul aritmiilor supraventriculare în departamentul
de urgență. De asemenea, poate fi utilizată în scopul diagnosticului diferențial al tahicardiilor supraventriculare cu complexe QRS înguste. Pe lângă aceste beneficii,
există și situații în care adenozina poate produce extrasistole atriale, ventriculare, pauze sinusale și fibrilație
atrială. Au fost descrise cazuri, în literatura de specialitate, de tahicardii ventriculare polimorfe, precum
torsada vârfurilor, în special la pacienții cu interval QT
lung, dar și la persoane cu interval QT normal. Torsada vârfurilor post-administrare de adenozină a fost rar
raportată în literatura de specialitate, cu o incidență de
sub 1%.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 84 de ani, cunoscută hipertensivă, diabetică,
dislipidemică, care s-a prezentat în departamentul de
primiri urgențe pentru palpitații și senzație de lipsă de
aer debutate de o oră, stabilă clinic și hemodinamic.
Electrocardiografic, s-a evidențiat o tahicardie cu complexe QRS înguste, cu frecvența de 170 bătăi/minut. În
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scopul clarificării diagnosticului diferențial, s-a decis
administrarea a 10 mg de adenozină intravenos (i.v.),
cu inducerea unei asistole ventriculare de aproximativ
5 secunde, urmată de un episod de torsada vârfurilor
inițiat de un fenomen R pe T, cu pierderea stării de
conștiență, autolimitat și cu reluarea ulterioară a tulburării de ritm supraventriculare inițiale. Pe baza aspectului electrocardiografic din timpul blocării nodului
atrioventricular, s-a pus diagnosticul de flutter atrial
atipic. Pacienta a fost admisă în secția de cardiologie în
vederea cardioversiei electrice. Investigațiile non-invazive ulterioare nu au pus în evidență un cord cu afectare structurală semnificativă. Conversia a fost efectuată
cu succes și pacienta externată fără complicații.
Particularitatea cazului: Adenozina reprezintă un instrument extrem de util în tratamentul tulburărilor de
ritm supraventriculare, dar și în diagnosticul diferențial
al acestora. Totuși, trebuie avute în vedere complicațiile
aritmice după administrare, inclusiv aritmii ventriculare, care, deși apar extrem de rar, au potențial fatal.
Acest caz ilustrează încă o dată necesitatea administrării adenozinei într-un mediu controlat în care există acces imediat la echipamentul de resuscitare (inclusiv un
defibrilator extern) pentru a preveni situații potențial
catastrofale.

Adenosine – friend
or enemy? Torsades
de pointes after
administration of
Adenosine in a patient
with supraventricular
rhythm disorder
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tachycardias, such as the torsades de pointes, especially
in patients with long QT interval, but also in people
with normal QT interval. The torsades de pointes due
to adenosine administration has been rarely reported
in the literature, with an incidence of less than 1%.
Case presentation: We report the case of an 84-yearold patient, known to be hypertensive, diabetic, dyslipidemic who presented in the emergency department for
palpitations and shortness of breath started an hour before admission, clinically and hemodynamically stable.
Electrocardiographically, a tachycardia with narrow
QRS complexes was revealed, with a frequency of 170
beats/minute. In order to clarify the differential diagnosis, 10 mg of intravenous adenosine (i.v.) was administered, with the induction of a ventricular asystole of
about 5 seconds. It was followed by an episode of torsades de pointes initiated by an R-on-T phenomenon,
with the loss of consciousness, self-limited and with
the subsequent resumption of the initial supraventricular rhythm disorder. Based on the electrocardiographic aspect during the blockade of the atrioventricular
node, the diagnosis of atypical atrial flutter was made.
The patient was admitted to the cardiology department
for electrical cardioversion. Subsequent non-invasive
investigations did not reveal a heart with significant
structural damage. The conversion was carried out successfully and the patient discharged without complications.
Case particularity: Adenosine is an extremely useful
tool in the treatment of supraventricular rhythm disorders, but also in their differential diagnosis. However,
arrhythmic complications after adenosine administration should be considered, including ventricular arrhythmias, which, although occurring extremely rarely,
have a potentially fatal outcome. This case illustrates
once again the need of adenosine administration in a
controlled environment where there is immediate access to resuscitation equipment (including an external
defibrillator) to prevent potentially catastrophic situations.

Introduction: Adenosine is commonly used in the
treatment of supraventricular arrhythmias in the emergency department. It can also be used for the differential
diagnosis of supraventricular tachycardias with narrow
QRS complexes. In addition to these benefits, there are
situations in which adenosine can produce atrial extrasystoles, ventricular extrasystoles, sinus breaks and
atrial fibrillation. There have been described cases, in
the specialized literature, of polymorphic ventricular
15
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12. Un caz de „miocardită”
indusă electric
A.T. Bumb, C. Filip, G. Nicolae,
A. Nicolescu, E. Cinteză, G. Duica,
V. Marcu, B.M. Petrescu, G. Ganea,
M. Rusu, A.C. Botez, L.A. Aria,
R. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Maria
S. Curie”, București

Introducere: Sindromul Wolff-Parkinson-White
(WPW) poate fi asociat în cazuri rare cu aritmii care
pun viața în pericol, cum ar fi tahicardia prin reintrare atrioventriculară (AVRT) antidromică sau fibrilația
atrială (FiA) preexcitată condusă rapid. Deși, FiA este
rară în rândul populației pediatrice, uneori, prima sa
manifestare clinică la un pacient cu WPW poate fi
moartea subită cardiacă (MSC) aritmică din cauza
degenerării în fibrilație ventriculară (FiV). Estimarea
non-invazivă a riscului de MSC la pacienții pediatrici
cu WPW este nesigură în majoritatea cazurilor, cu toate acestea, în timpul unui episod spontan sau indus de
FiA, pot fi evidențiați markeri de risc crescut de MSC.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unui pacient
de 17 ani, de sex masculin transferat la spitalul nostru pentru o tahiaritmie neregulată cu complexe QRS
largi, cu 250 bpm, manifestată prin palpitații, oboseală
accentuată și amețeli. ECG a sugerat FiA în contextul
unui sindrom WPW cu conducere alternativă prin 2
căi accesorii stângi (posteroseptală și anterioară), ambele cu perioadă refractară efectivă redusă, cel mai
scurt interval RR preexcitat fiind sub 250 msec (chiar
sub 200 msec!!). Din cauza TA scăzute (<90 mmHg) și
disfuncției sistolice moderate de VS (FEVS 40%, probabil datorită frecvenței ventriculare mari și contracției
asincrone) s-a efectuat cardioversie electrică, ritmul sinusal (RS) fiind reinstalat cu succes, cu 65 bpm. ECG
în RS a arătat PR scurt și undă delta abia vizibilă, dar cu
tranziție QRS precoce în derivațiile precordiale. Ecocardiografia efectuată imediat postcardioversie a arătat
recuperarea completă a funcției VS. Analizele au fost
complet normale. IRM cardiac efectuat după 5 zile a
evidențiat doar edem miocardic limitat la septul bazal interventricular. Pacientul a fost îndrumat pentru
ablație cu cateter cu radiofrecvență, efectuată cu succes
după 2 săptămâni.
Particularitatea cazului: În concluzie, acest caz ilustrează valoarea diagnostică și prognostică a ECG la
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pacienții pediatrici cu WPW, precum și faptul că într-o
FiA preexcitată cu risc ridicat există întotdeauna o probabilitate semnificativă de deteriorare hemodinamică
chiar și la un pacient inițial stabil.

A case of electrically
induced „myocarditis”
Introduction: Wolff-Parkinson-White syndrome
(WPW) can be associated in rare instances with lifethreatening arrhythmias like antidromic atrioventricular reentrant tachycardia (AVRT) or rapidly conducted
pre-excited atrial fibrillation (AF). Although AF is rare
among the pediatric population sometimes its first clinical manifestation in a WPW patient can be arrhythmic sudden cardiac death (SCD) due to degeneration
into ventricular fibrillation (VF). Non-invasive estimation of the SCD risk in WPW pediatric patients is unreliable in most cases, however during a spontaneous or
induced AF episode markers of increased SCD risk can
be revealed.
Case presentation: We present the case of a 17 years
old male patient who was referred to our hospital for
an irregular tachyarrhythmia with large QRS complexes, with rate 250 bpm, clinically manifest by palpitations, accentuated fatigability and lightheadedness. The
ECG was suggestive for AF in the context of a WPW
syndrome, with alternant conduction through two left
sided accessory pathways (posteroseptal and anterior),
both with reduced effective refractory period (ERP) as
proved by shortest pre-excited RR interval below 250
msec (even below 200 msec!!). Due to low BP (<90 mm
Hg) and moderate LV systolic dysfunction (LVEF 40%,
probably due to high ventricular rate and asynchronous contraction) electrical cardioversion was performed,
with successful reinstallation of sinus rhythm, with 65
bpm. ECG in sinus rhythm showed borderline short PR,
and barely visible delta wave, but with early QRS transition in precordial leads. Echocardiography performed
immediately after cardioversion to sinus rhythm showed complete recovery of LV function. Blood test were
completely normal. Cardiac MRI was performed 5 days
later and revealed only focal myocardial oedema limited to basal interventricular septum. The patient was
referred for radiofrequency catheter ablation which
was performed successfully 2 weeks later.
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Case particularity: In conclusion, this case illustrates
the ECG diagnostic and prognostic value dependence on the recorded rhythm for pediatric patients with
WPW, as well as the fact that in a high risk pre-excited AF there is always a significant probability of hemodynamic deterioration even in an initially stable
patient.

13. Importanța testării
genetice la pacienții cu
aritmii ventriculare
A. Apostu1, A.R. Cozlac1, D. Cozma1,2,
C. Vacarescu1,2, S. Crișan1,2, R. Șoșdean1,2,
M.A. Lazăr1,2, L. Pasca1, A. Ionac1,2,
D. Gaiță1,2, C.T. Luca1,2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare – Timișoara
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș“, Timișoara

2

Introducere: Sindromul QT lung congenital reprezintă
o patologie genetică subdiagnosticată, fiind caracterizat
prin anomalii ale repolarizării miocardice cauzate de
canalopatii. Acesta, asociază alungirea intervalului QT
pe electrocardiograma de suprafață, sincopa și moartea
subită cardiacă. Gena SCN5A codifică subunitatea alfa
a canalului de Na, fiind implicată în patogeneza sindromului QT lung tip 3, sindromului Brugada, displaziei
aritmogene de ventricul drept, fibrilației ventriculare
idiopatice și cardiomiopatiei dilatative prin non-compactare de ventricul stâng.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 29 ani care, pe fondul hipopotasemiei severe,
prezintă alungirea intervalului QT și multiple episoade
de stop cardiorespirator, prin torsada vârfurilor, resuscitate. Prezența episoadelor sincopale neinvestigate în
antecedentele pacientei a condus la testarea genetică
pentru identificarea posibilelor canalopatii, în ciuda
contextului secundar cert al tulburării de repolarizare miocardică. Testarea genetică a pus în evidență
existența genei SCN5A confirmând, astfel, diagnosticul de sindrom QT lung congenital. Ulterior, pacienta
a beneficiat de implant de defibrilator cardiac pentru
prevenția secundară a morții subite cardiace.
Particularitatea cazului: În concluzie, abordarea
acestui caz sugerează importanța testării genetice în
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managementul corect al pacienților cu tulburari electrice, acestea fiind o cauza importantă a morții subite
cardiace.

The importance of genetic
testing in ventricular
arrhythmia
Introduction: Congenital long QT syndrome is a genetic disease caused by altered expression or function
of cardiac ionic channels, which results in impaired
myocardial repolarization. Long QT syndrome is characterized by a prolongation of the QT interval on the
electrocardiogram and by the occurrence of syncope
and cardiac sudden death. The SCN5A gene encodes
the alpha subunit of the voltage-gated sodium channel
and have been associated with long QT syndrome type
3, Brugada syndrome, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, idiopathic ventricular fibrillation,
dilated cardiomyopathy and left ventricular non-compaction.
Case presentation: We present the case of a 29 years
old patient with severe hypokalaemia, prolongation
of the QT interval and cardiac arrest caused by recurrent polymorphic ventricular arrhythmia (Torsades de
Pointes). The past medical history of patient consists of
unexplored syncope and a genetic testing was performed in order to identified possible cardiac channelopathies, although the electrolyte disorders was noted.
The genetic testing identified a variant of SCN5A gene
and thereby, the diagnosis of the congenital long QT
syndrome was confirmed. Consequently, an implantable cardioverter defibrillator was inserted for secondary sudden cardiac death prevention.
Case particularity: In summary, this case highlighted
the importance of genetic testing in the management of
patients with electrical disorders, which represents the
main cause of cardiac sudden death.
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14. Reimplant de ICD după
endocardita infecțioasă?
Soluția: defibrilatorul
subcutanat
A. Pupaza, C. Cojocaru, A. Badiul,
C. Iorgulescu, R. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: În ciuda progreselor făcute în diagnosticul și managementul endocarditei infecțioase aceasta se
asociază, în continuare, cu un risc crescut de morbiditate și mortalitate. Endocardita infecțioasă asociată implantului de dispozitive electronice cardiace reprezintă
o complicație severă cu implicații majore pentru pacient, dar și pentru sistemele de sănătate. În momentul
de față, nu există recomandări clare, privind atitudinea
terapeutică pe termen lung a pacienților cu complicații
infecțioase asociate defibrilatoarelor cardiace interne.
Prezentare de caz: Prezentăm cazurile a doi pacienți
tineri, diagnosticați anterior cu cardiomiopatie dilatativă, insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă a ventriculului stâng și implantare de ICD pentru
prevenția secundară a morții subite cardiace.
Primul pacient (50 ani) a fost admis în clinica noastră cu sepsis secundar endocarditei infecțioase asociată ICD și complicații embolice septice pulmonare
(cu germene neprecizat), cu indicație de clasă I pentru extracția sondei de defibrilare cardiacă. Pacientul a
fost tratat cu terapie antibiotică prelungită și s-a realizat extracția transvenoasă a defibrilatorului cardiac, cu
succes procedural complet.
Al doilea pacient (39 ani) a dezvoltat infecție de buzunar după multiple reintervenții, secundare complicațiilor legate de sonda de defibrilare (fractură sondă).
S-a încercat extracția completă transvenoasă a defibrilatorului cardiac (indicație de clasă IIb). Datorită
aderențelor severe la nivelul septului interventricular, o
mică parte reziduală a sondei de defibrilare a fost abandonată după multiple încercări de extracție percutanată. Pacientul a fost, de asemenea, tratat cu antbioterapie prelungită, cu resoluția completă a infecției și fără
apariția de vegetații la nivelul fragmentelor intracardiace reziduale ale sondei de defibrilare.
Având în vedere vârsta tânără, cu speranță mare de
viață, riscul mare de complicații legate de accesul vascular și poate cel mai important – riscul foarte mare
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de reinfecție al unui nou dispozitiv ICD intravenos s-a
decis, în ambele cazuri, implantarea unui defibrilator
cardiac subcutanat (proceduri efectuate cu succes).
Particularitatea cazului: Defibrilatoarele cardiace
subcutanate reprezintă o alternativă notabilă la sistemele convenționale de defibrilatoare cardiace intravenoase. Principala indicație pentru S-ICDs este de a asigura terapie de defibrilare pentru tratamentul aritmiilor ventriculare la pacienții care nu au indicație pentru
pacing antibradicardic sau necesar de ATP. Comparativ
cu ICD-urile transvenoase incidența infecțiilor severe
cu necesar de extracție a dispozitivului și incidența
complicațiilor legate de sonda de defibrilare rămân
mai scăzute. Pacienții selecționați, în mod particular
pacienții tineri cu complicații infecțiose asociate ICD
pot avea un beneficiu major prin implantarea defibrilatorului cardiac subcutanat.

ICD reimplantation after
infective endocarditis –
subcutaneous solution
Introduction: Despite improvements in diagnostic and
management infective endocarditis remains associated with an increased risk of morbidity and mortality.
Infective endocarditis after CIED implantation represents a severe complication with major implication for
the patients and healthcare systems. There is no clear
recommendation concerning the optimal long-term
therapeutic approach in patients with previous infectious ICD-related complications.
Case presentation: We present the cases of two young
men patients previously diagnosed with dilated cardiomyopathy, heart failure with reduced ejection fraction and treated with an intravenous ICD for secondary
prevention of sudden cardiac death.
The first patient (50 y.o.) was admitted to our hospital with sepsis due to ICD-related infective endocarditis and septic pulmonary embolism (blood culture-negative IE ) with a class I indication for lead extraction.
He was treated with prolonged antibiotic therapy associated with complete device and lead removal from the
vascular space, with complete procedural success.
The second patient (39 y.o. ) developed a pocket infection after multiple reinterventions due to lead-rela-
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ted complications (lead fracture). Complete device and
transvenous lead extraction (IIb class indication) were
attempted. Due to severe adherence to the right ventricular septum a small residual part of the ventricular
lead (about 6 centimeters) was left in place after several
attempts at percutaneous removal. The patient was also
treated with prolonged antibiotic therapy with clinical
complete resolution of infection and without development of vegetations related to the residual intracardiac
lead. Considering young age with long life expectancy,
high risk of vascular access related complication and
perhaps the most important- very high risk of reinfection with a new intravenous ICD we decided to implant
a subcutaneous ICD for each patient (successful implant procedures in both patients).
Case particularity: Subcutaneous implantable cardiac defibrillator systems are a notably alternative to the
conventional intravenous ICDs. The main indication
for S-ICDs is to provide defibrillation therapy for the
treatment of ventricular tachyarrhytmia in patients
who do not have an indication for antibraycadia pacing
or need for antitachycardic pacing. Compared to traditional intravenous ICDs, the overall incidence of severe
infections with the need for system removal and leadrelated complication remain lower in S-ICD patients.
Carefully selected patients, particularly young patients
with previous infectious device-related complications
may have a great benefit from S-ICD.

15. Provocările
deciziilor terapeutice în
cardiomiopatia hipertrofică
L. Indrei, M. Bostan , M. Adoamnei,
A. Clement, A. Zăvoi, R.A. Sascău,
C. Stătescu
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu”, Iași

Introducere: În general cauzată de mutații ale genelor
care codifică proteine sarcomerice, cardiomiopatia hipertrofică este cea mai frecventă afecțiune cardiovasculară cu substrat genetic. Estimările prevalenței de
0,2% se bazează pe studii vechi, de aproximativ 20 de
ani, iar odată cu rafinarea metodelor de diagnostic e
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posibil ca prevalența reală să fie 0,5%. Expresia fenotipică și evoluția clinică sunt foarte variabile, iar printre
complicațiile majore se numără moartea subită cardiacă, insuficiența cardiacă, endocardita infecțioasă,
fibrilația atrială și alte aritmii supraventriculare și ventriculare, astfel că managementul clinic al unui pacient
cu un diagnostic de cardiomiopatie hipertrofică necesită o evaluare individualizată atentă a simptomelor
și mecanismelor fiziopatologice, la care se adaugă un
screening sistematizat al membrilor familiei.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei femei de
63 ani, fără antecedente personale patologice, care se
adresează pentru fatigabilitate la eforturi medii-mici
și palpitații. Clinic se remarcă prezența unui suflu sistolic pluriorificial IV/VI cu maxim de auscultație în
focarul mitral, cu iradiere în axilă. Electrocardiografic
se obiectivează ritm sinusal 60/minut, deviație axială stângă în contextul îndeplinirii criteriilor sugestive
pentru hipertrofie ventriculară stângă și unde T bifazice în derivațiile inferioare. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat hipertrofie ventriculară stângă asimetrică, predominant a septului interventricular anterior
(SIV=38 mm, PPVS=20 mm), ce realizează obstrucție
semnificativă, hemodinamic, în tractul de ejecție ventricular stâng (cu un gradient maxim în repaus de 156
mmHg și un gradient provocat de 186 mmHg). De asemenea, se remarcă mișcarea sistolică anterioară a valvei
mitrale anterioare, determinând o regurgitare mitrală
moderat-severă cu jet excentric direcționat posterior
(VC=6 mm, R PISA=8 mm, volum regurgitant=56 ml),
aspecte sugestive pentru diagnosticul de cardiomiopatie hipertrofică obstructivă. Testarea genetică a relevat existența unei variante patogenice la nivelul genei
MYBPC3 (varianta c.927-9G>A mutație heterozigotă),
confirmând astfel suspiciunea diagnostică. Monitorizarea Holter ECG a documentat ritm sinusal pe tot
parcursul înregistrării și absența aritmiilor ventriculare
maligne sau a tahicardiei ventriculare nesusținute. Coronarografia a evidențiat prezența unei artere septale
pretabilă embolizării, arterele coronare epicardice fiind
normale angiografic.
Particularitatea cazului: În acest caz, diagnosticul
de cardiomiopatie hipertrofică a fost stabilit inițial la
o vâstă înaintată, în contrast cu epidemiologia clasică
a acestei afecțiuni, iar deciziile privind managementul
terapeutic individualizat au reprezentat o provocare.
Riscul de moarte subită cardiacă estimat printr-o valoare HCM Risk-SCD de 3,31% la 5 ani nu recomandă utilizarea unui defibrilator cardiac implantabil în
prevenție primară, însă prezența hipertrofiei ventriculare masive (cu o grosime parietală de 38 mm la această
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pacientă) readuce în discuție utilitatea acestei terapii.
Alegerea metodei optime de reducție septală (ablație
cu alcool versus miectomie septală) este de asemenea
contradictorie la această pacientă cu gradient semnificativ hemodinamic și clasă II NYHA, luând în considerare vârsta, magnitudinea hipertrofiei ventriculare
și anatomia coronariană. Noi studii sugerează faptul că
pacienții care supraviețuiesc până la vârste mai înaintate au risc mai redus de morbi-mortalitate asociat cardiomiopatiei hipertrofice (inclusiv în privința morții
subite cardiace sau a insuficienței cardiace avansate),
aspect ce are potențialul de a modifica managementul
acestor pacienți.

Therapeutic decision
challenges in hypertrophic
cardiomyopathy
Introduction: Generally caused by mutations in the
genes encoding cardiac-specific sarcomeric proteins,
hypertrophic cardiomyopathy is the most frequent
cardiac disease with a genetic substrate. The estimated
prevalence of 0,2% is based on older studies, so currently with the improved diagnostic tools available the
real value could be 0,5%. The phenotypic expression
and clinical course are extremely variable, major complications including sudden cardiac death, heart failure, infective endocarditis, atrial fibrillation and other
supraventricular or ventricular arrythmias, so that the
management of a patient with hypertrophic cardiomyopathy should comprise an individualised assessment of
the symptoms and pathophysiological mechanisms as
well as a systematic screening of the relatives.
Case presentation: We present the case of a 63-yearold woman, without significant prior history, addressing for fatigue at moderate exercise and palpitations.
The physical examination reveals a systolic murmur of
grade 4, best heard at the apex and radiating towards
the axillae. The ECG shows sinus rhythm 60 beats/minute, left axis deviation, positive electrocardiographic
criteria for left ventricular hypertrophy and biphasic T
waves in inferior derivations. The transthoracic echocardiography documented the asymmetric left ventricular hypertrophy, affecting especially the anterior interventricular septum (IVS=38 mm, LVPW=20 mm),
leading to a haemodynamically significant obstruction
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of the left ventricular outflow tract (maximum resting
gradient=156 mmHg, provoked gradient=186 mmHg).
Furthermore, there is a systolic anterior motion of the
anterior leaflet of the mitral valve leading to a moderate-severe posteriorly directed mitral regurgitation
(vena contracta=6 mm, PISAr=8 mm, regurgitant volume=56 ml). These echocardiographic features are consistent with the diagnosis of obstructive hypertrophic
cardiomyopathy. The genetic testing identified one
pathogenic variant in the MYBPC3 gene (c.927-9G>A
intronic, heterozygous), thus confirming the suspected
diagnosis. The 24-hour Holter monitoring recorded
the presence of sinus rhythm during the whole period,
without any malignant ventricular arrythmias or nonsustained ventricular tachycardia. Invasive coronary
angiography identified an important septal artery suitable for embolization in the presence of normal epicardial coronary arteries.
Case particularity: In this case the diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy was established for the first
time at an advanced age, in contrast with the classical
epidemiology of this disease, and the decisions regarding the individualised management of this patient
were particularly challenging. The 5-year risk of sudden cardiac death estimated by a HCM Risk-SCD value
of 3,31% does not recommend the use of an implantable cardioverter-defibrillator in primary prevention.
However, the massive left ventricular hypertrophy in
this patient (38 mm) is a strong argument for considering this therapy. The recommendations and the choice
of a septal reduction therapy (alcohol ablation versus
myectomy) are also very controversial for this patient
with haemodynamically significant intraventricular
gradient and class NYHA II, considering the age, the
magnitude of cardiac hypertrophy and the coronary
artery anatomy. Recent evidence suggests that patients
surviving to an older age have a lower morbidity-mortality rate attributable to hypertrophic cardiomyopathy,
potentially leading to major changes in their management.
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16. Paradigma unui caz de
cardiomiopatie hipertrofică
apicală
L. Dăneasa, C. Luca, C. Mornoș,
D. Brie, F. Rășinar
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Cardiomiopatia hipertrofică (CMH) reprezintă un termen comun, care și-a propus să descrie
o varietate de entități heterogene caracterizate prin hipertrofia ventriculară stângă, în absența unor condiții
generale care ar putea să o explice. O formă particulară
o reprezintă CMH apicală, sau sindromul Yamaguchi,
care a fost definită inițial prin aspectul sugestiv al modificărilor electrocardiogramei și mai ales prin prisma
particularităților de ordin imagistic, aceste criterii de
diagnostic rămânând de actualitate până în zilele noastre. Deși considerată o formă relativ rar întâlnită, aceasta a cunoscut în ultima perioadă o creștere a incidenței,
cel mai probabil datorită progresiei tehnicilor de diagnostic. Aceasta poate fi o descoperire incidentală, sau
din contră, pacientul poate prezenta manifestări precum: angină pectorală, sincopă, fibrilație atrială, evenimente embolice, fenomene de insuficiență cardiacă.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 69 de ani, cu
factori de risc cardiovascular prezenți, cu antecedente
heredo-colaterale pozitive, cunoscut cu boală renală
polichistică bilaterală, este adresat clinicii cu suspiciunea unui sindrom coronarian acut, simptomatologia
debutând în urma unui efort fizic. Pe traseul electric
de repaus se constată ritm sinusal, FC 70 bpm, ax QRS
deviat la stânga, unde T negative DI, aVL, V2-V6. Biologic, se constată o ușoară creștere a troponinei, dar
cu CK-MB în limite normale. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat un ventricul stâng nedilatat, cu hipertrofie importantă septală și apicală, fără tulburări de
cinetică parietală, ridicându-se suspiciunea unui CMH
apical. Angiocoronarografia nu a evidențiat leziuni
semnificative la nivelul arterelor coronare epicardice,
realizându-se și ventriculografie care a evidențiat aspect înalt sugestiv pentru cardiomiopatie hipertrofică
formă apicală. A fost efectuat RMN cardiac care a confirmat diagnosticul de CMH forma apicală. Monitorizarea Holter ECG/24 h nu a decelat episode de fibrilație
atrială sau aritmii ventriculare, pacientul urmând să fie
dispensarizat cardiologic.
Particularitatea cazului: Cardiomiopatia hipertrofică forma apicală reprezintă, încă, o provocare în ceea
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ce privește diagnosticul, prognosticul, și în special tratamentul, comparativ cu alte tipuri de cardiomiopatie
hipertrofică, însă au fost făcute progrese semnificative
în acest sens. Cu toate acestea, sunt necesare cercetări
suplimentare pentru a stabili cauza traiectoriei atât de
diferite, de la forme cu evoluții relativ benigne, la forme
care asociază aritmii maligne sau insuficiență cardiacă.
Strategiile de management terapeutic privesc în primul
rând controlul simptomelor, și poate fi realizat prin tratament medicamentos conservator optim, în timp ce
tehnicile de ablație au o aplicabilitate mult mai limitată
comparativ cu formele clasice de cardiomiopatie hipertrofică. Având în vedere componența genetică, screening-ul rudelor de gradul I al pacienților confirmați cu
acest diagnostic ar trebui sa reprezinte o preocupare
constantă a conduitei terapeutice. Particularitatea cazului o reprezintă apariția acestei afecțiuni la un pacient caucazian, mimând un sindrom coronarian acut,
fiind mai frecvent întâlnită la pacienții asiatici.

Paradigm of a case of
apical hypertrophic
cardiomyopathy
Introduction: Hypertrophic cardiomyopathy is a common term, which aims to describe a variety of heterogeneous entities characterized by left ventricular hypertrophy, in the absence of general conditions that could
explain it. A particular form is apical hypertrophic
cardiomyopathy, or Yamaguchi syndrome, which was
initially defined by the suggestive appearance of changes in the electrocardiogram and especially in terms
of imaging features, these diagnostic criteria remain
relevant to this day. Although considered a relatively
rare form, it has recently seen an increase in incidence,
most likely due to the progress of diagnostic techniques. This may be an incidental discovery, contrarywise,
the patient may have manifestations such as angina
pectoris, syncope, atrial fibrillation, embolic events,
heart failure.
Case presentation: A 69-year-old patient with positive
cardiovascular risk factors, known with a positive hereditary and history of bilateral polycystic kidney disease is referred to the clinic for investigation, with the
suspicion of an acute coronary syndrome, symptoms
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beginning after an physical exertion..On the electrical
resting path, there is a sinus rhythm, HR 70 bpm, QRS
axis deviated to the left, deep negative T waves in DI,
aVL, V2-V6 leads. Biologically, there is a slight increase in troponin, but with CK-MB within normal limits.
Transthoracic echocardiography revealed an undilated
left ventricle, with significant septal and apical hypertrophy with preserved systolic function, raising the
suspicion of an apical HCM. Angiocoronarography
showed no significant lesions. The ventriculography
performed showed a suggestive aspect for apical form
hypertrophic cardiomyopathy. Cardiac MRI was performed to confirm the diagnosis of apical HCM. Holter
ECG / 24h monitoring did not detect episodes of atrial
fibrillation or ventricular arrhytmias, and the pacient
will be cardiologically dispensed.
Case particularity: Apical hypertrophic cardiomyopathy is still a challenge in terms of diagnosis, prognosis, and especially treatment, compared to other types
of hypertrophic cardiomyopathy, but significant progress has been made in this direction. However, further
research is needed to determine the cause of such a different trajectory, from relatively benign forms to forms
associated with malignant arrhythmias or heart failure.
Therapeutic management strategies focus primarily on
symptom control, and can be achieved through optimal conservative drug treatment, while ablation techniques have a much more limited applicability compared to classical forms of hypertrophic cardiomyopathy.
Given the genetic component, screening of first-degree
relatives of patients confirmed with this diagnosis should be a constant concern for therapeutic management.
The particularity of the case is the appearance of this
condition in a caucasian patient, mimicking an acute
coronary syndrome, being known tropism for the Asian culture.
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17. Bandingul de arteră
pulmonară într-un caz de
cardiomiopatie dilatativă –
evoluția în 4 ani
D. Ștefan, E. Cinteză
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Maria S. Curie”, București

Introducere: Cardiomiopatia dilatativă reprezintă o
afecțiune evolutivă, de obicei ireversibilă, care duce
la disfuncție sistolică globală cu insuficiență cardiacă
și prognostic infaust. În copilărie, cardiomiopatia dilatativă este însoțită de o morbiditate și o mortalitate
ridicate și de o incidență crescută a transplantului cardiac. Una din principalele cauze ale cardiomiopatiei
dilatative secundare este miocardita virală. Conform
poziției Asociatiei Americane de Cardiologie (AHA),
miocardita care evoluează cu cardiomiopatie dilatativă
ar trebui tratată conform ghidurilor în vigoare pentru
insuficiența cardiacă. Profesorul Dietmar Schranz propunea însă, încă din 2103, o nouă abordare terapeutică
înaintea transplantului: banding-ul arterei pulmonare
la copii cu cardiomiopatie dilatativă și funcție sistolică
a ventriculului drept păstrată. Cazul prezentat de noi
este urmărit în evoluție pe 4 ani după aplicarea acestei
proceduri,
Prezentare de caz: În decembrie 2017 în Spitalul „Marie
Curie” se internează un sugar de sex masculin în vârstă
de 3 luni, cântărind 4500g, extras înainte de termen care
prezenta detresă respiratorie, suflu sistolic, tahicardie și
alte semne de insuficiență cardiacă. Investigațiile relevă
un NTproBNP de 4833 ng/l, siluetă cardiacă mărită pe
radiografie, disfuncție severă sistolică (FEVS=17%) cu
dilatare semnificativă a cavităților stângi, regurgitare
mitrală severă, hipertensiune pulmonară și suspiciune
ecocardiografică de origine anormală a arterei circumflexe. După primele evaluări sugarul a fost transferat în
Italia, la Policlinica San Donato unde investigarea suplimentară (arteriografie) a infirmat originea anormală
a arterei circumflexe și a îndreptat suspiciunea etiologică spre o miocardită. Analiza prin PCR a arătat rezultat
intens pozitiv pentru Virusul Herpetic 6, Tratamentul
etiologic cu Vanciclovir a fost administrat 21 de zile dar
rezultatul a fost doar de reducere moderată a numărului de copii virale. Tratamentul farmacologic de bază a
constat în asocierea Bisoprolol, Lisinopril și Spironolactonă, dar în ciuda lui copilul a început să dezvolte o
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insuficiență renală acută, de cauză prerenală, imediat
după transferul său la spitalul din Padova. Milrinona a
fost adăugată schemei terapeutice pentru ameliorarea
statusului sugarului. La Padova, procedura chirurgicală a fost aplicată imediat ce starea clinică a permis-o:
banding-ul arterei pulmonare (tehnica Trusler) cu scopul de a obține în ventriculul stâng o presiune egală cu
55-60% din presiunea sistemică și împingerea septului
interventricular către ventriculul stâng. Concomitent
s-a efectuat o biopsie miocardică a cărei analiză a confirmat o miocardită limfocitară activă.
Particularitatea cazului: După 9 luni de la banding,
fracția de ejecție a ventriculului stâng crescuse aproape
de 50% astfel că un de-banding parțial s-a efectuat la
1 an de la procedura inițială, în martie 2019. Monitorizarea în ambulator prin ecocardiografie în următorii 2 ani au arătat o evoluție lipsită de evenimente pe
fondul unei stări clinice bune și o dezvoltare normală
fizică și intelectuală a copilului. Fracția de ejecție a ventriculului stâng a crescut ușor în acest răstimp, însă și
presiunea în infundibul a crescut progresiv din cauza
câștigului ponderal (13,5 kg la 3 ani). Un de-banding
complet cu balon a fost, în final, efectuat în martie
2022. Evaluarea ecocardiografică actuală arată o fracție
de ejecție de 60-62%, o regurgitare mitrală ușoară și un
diametru telediastolic al ventriculului stâng în parametri normali (Z score=0,84). Rata supraviețuirii de la
momentul diagnosticului cardiomiopatiei dilatative nu
s-a schimbat în ultimele decade. Astfel, se simte nevoia
găsirii unor strategii suplimentare pentru a întârzia sau
chiar a anula nevoia transplantului cardiac în populația
pediatrică. Cazul de față vine să confirme performanța
excepțională a unei tehnici chirurgicale noi care, dublată de o terapie farmacologică adecvată poate oferi o
soluție viabilă în cazuri selecționate.

Pulmonary artery
banding for a dilated
cardiomyopathy patient –
4 years of evolution
Introduction: Dilated cardiomyopathy is a progressive, usually irreversible, disease causing global systolic
dysfunction with heart failure with poor prognosis
According to the American Heart Association stateme-
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nt myocarditis that presents as dilated cardiomyopathy
should be treated per current guidelines for systolic
heart failure. However even since 2013, Professor Dietmar Schranz was proposing a novel therapeutic strategy before heart transplantation which consists of pulmonary artery banding in children with left ventricle
dilated cardiomyopathy and preserved right ventricle
function. The following case describes the four years
evolution and outcome of an infant treated with this
procedure.
Case presentation: In December 2017 is admitted in
„Marie Curie” Emergency Hospital for Children a 3
months old male infant weighting 4500 grams, presenting respiratory distress, systolic murmur, tachycardia
and other heart failure symptoms. Investigations revealed elevated NTproBNP=4833 ng/L, enlarged cardiac
silhouette on Rx, severe disfunction of the left ventricle
(LVEF=17%) with significant dilation of the left chambers, severe mitral regurgitation, pulmonary hypertension and an echocardiographic suspicion of anomalous
origin of the circumflex artery from the pulmonary
artery. He was transferred to San Donato Policlinic
where further investigations (arteriography) excluded
the anomalous coronary origin and redirected the aetiology suspicion towards a myocarditis. A PCR investigation tested highly positive for Herpes Virus 6. The
pharmacological treatment was based on Bisoprolol,
Lisinopril and Spironolactone but despite it the patient
started to develop a prerenal acute kidney failure after
the transfer to Padova Hospital.The surgical procedure
was performed as soon as it was possible: pulmonary
artery banding in order to obtain an increase of the RV
pressure of 50-66% of the systemic pressure and the
shifting of the IVS towards the LV. Also a myocardial
biopsy was performed confirming an active lymphocytic myocarditis. Nine months after the banding, the left
ventricle ejection fraction increased to almost 50% so
a partial balloon debanding was performed in March
2019. Echocardiography monitoring as an outpatient
for the next 2 years showed an uneventful evolution
with good clinical status and normal development.
However, the pressure in the right ventricle outflow
tract grew continuously due the weight gain (13,5 kg at
the age of 3). A complete balloon debanding was finally
performed in March 2022. The current echocardiographic evaluation shows a 60-62% ejection fraction of the
left ventricle, a mild mitral regurgitation and a normal
for age left ventricle end diastolic diameter .
Case particularity: Survival rates from the time of the
dilated cardiomyopathy diagnosis have been unchanged for several decades. Thus, there is a need to pursue
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additional strategies to avoid or to delay heart transplantation in the pediatric dilated cardiomyopathy population. This case comes to confirm the outstanding
results of a surgical technique that, doubled by a proper
pharmacological therapy can offer a viable alternative
solution.

18. Mutația MYH7 la
un pacient tânăr cu
cardimiopatie dilatativă
O. Voinescu, R. Șoșdean, S. Pescariu,
T.C. Luca, L. Marieș, M. Mircea,
A. Pescariu, C. Erimescu, A. Ionac
Institutul de Boli Cardiovasculare,Timișoara

Introducere: Cardiomiopatia dilatativă este o boală genetică a miocardului caracterizată prin dilatație și/sau
disfuncție a ventriculului stâng/biventriculară și prezintă un model de transmitere autozomal dominant.
Are o morbi-mortalitate ridicată și conduce în timp la
insuficiență cardiacă progresivă necesitand spitalizări
repetate, reprezintand cea mai frecventă indicație pentru transplantul cardiac.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 39 de ani, fumător, fără istoric personal sau familial de boală cardiovasculară, care s-a prezentat la Departamentul de Urgență, pentru semne și simptome de
insuficiență cardiacă decompensată, dezvoltate progresiv în ultimele 3 luni. Pe electrocardiogramă (ECG) am
identificat ritmul sinusal, bloc major de ramură stângă
cu o frecvență cardiacă de 115 bpm. Ecocardiografia
transtoracică (TEE) a evidențiat un ventricul stâng dilatat cu hipokinezie globală severă, rocking apical și o
fracție de ejecție a ventriculului stâng (FEVS) de 14%,
un GLS de 0%, ventricul drept dilatat (VD) cu funcție
longitudinală redusă, TAPSE - 1,5cm și o contracție
longitudinală a peretelui liber VD redusă S’- 0,09 m/s,
cu procentul de modificare al ariei VD (FAC) - 11%, dilatare biatrială, insuficiență mitrală ușoară funcțională,
insuficiență tricuspidiană moderată funcțională, hipertensiune pulmonară secundară. Pacientul a primit
tratament pentru insuficiență cardiacă în fază acută, iar
după stabilizare clinică, a efectuat o angiografie coronariană, care a exclus etiologia ischemică a cardiomiopatiei dilatative. A fost inițiat tratamentul cu doză mică
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de Sacubitril/Valsartan, betablocant, Dapagliflozin, iar
o săptămână mai târziu, ecocardiografia transtoracică a
evidențiat o îmbunătățire a funcției sistolice biventriculare. S-a efectuat monitorizare Holter 24h unde au
fost depistate 4 episoade de tahicardie ventriculară
nesusținută. Pacientul a primit un defibrilator cardiac triplucameral pentru prevenția primară a morții
subite cardiace și terapie de resincronizare cardiacă.
Rezonanța magnetică nucleară cardiacă ar fi fost utilă.
însă nu a fost efectuată din cauza accesibilității reduse. A fost efectuată testarea genetică care a identificat 2
mutații heterozygote: ale genei MYH 7 și gena SCN 4.
Un an mai târziu, reevaluarea ecocardiografică a identificat un ventricul stâng ușor dilatat cu o FEVS de 45%
și ventriculul drept de dimensiuni normale cu FAC de
46% iar clinic o insuficiență cardiacă de clasă NYHA II.
Particularitatea cazului: În ciuda faptului că gena
MYH7 pare să fie asociată în populația generală cu
CMD cu debut tardiv, pacientul nostru are un debut
precoce al bolii, ce poate fi explicat, parțial, prin asocierea mutației genei HCN4. DCM de cauză genetică este
o boală fără tratament curativ disponibil în acest moment, care poartă un risc crescut de moarte subită cardiacă și evoluție nefavorabilă pe termen lung. Cu toate
acestea, printr-o terapie optimă, pacientul nostru a avut
o evoluție favorabilă. Prin acest caz dorim să subliniem,
că merită să depunem toate eforturile necesare pentru
tratamentul medicamentos și intervențional maxim
disponibil al pacienților cu CMD, pentru a îmbunătăți
calitatea vieții și a prelungi timpul până la transplantul
cardiac. Screening-ul genetic este, de asemenea, un instrument esențial pentru diagnostic și de ce nu, pentru
abordări noi care vizează defectele moleculare subiacente.

MYH 7 mutation in a
young patient with dilative
cardiomiopathy
Introduction: Dilated cardiomyopathy is a genetic
disease of the myocardium characterized by left/both
ventricular dilatation and dysfunction and present an
autosomal pattern of inheritance. It has high rates of
morbidity, mortality and hospital admissions: DCM
can lead to progressive heart failure and represents the
most frequent indication for heart transplantation.
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Case presentation: We present a case of a 39 years
old male, former smoker, with no personal of familial
pathological cardiovascular history, who presented to
the Emergency Department, for signs and symptoms
of decompensated severe heart failure (HF). On the
electrocardiogram (ECG) we identified sinus rythm,
major left bundle branch block with a heart rate of
115 bpm. Transthoracic echocardiography (TEE) revealed a dilated left ventricle (LV) with global severe
hipokynesia, apical rocking and a left ventricle ejection fraction (LVEF) of 14%, a GLS of 0 %, dilated right ventricle(RV) with reduced longitudinal function,
TAPSE of 1.5 cm and S’-RV free wall of 0.09 m/s, FAC11%, biatrial dilation, functional mild mitral regurgitation, functional moderate tricuspid regurgitation,
secondary pulmonary hypertension. The patient received treatment for HFrEF in the acute phase and after
clinical stabilisation a coronary angiogram was performed and excluded the ischemic etiology of DCM.
Treatment with low dose Valsartan/Sacubitril, betablocker, Dapagliflozin was initiated and one week later
the echocardiographic revealed an improved LV and
RV function. 24H Holter monitoring was performed
and 4 episodes of non-sustained ventricular tachycardia were detected. The patient received a triple implantable cardioverter defibrillator for primary prevention
of sudden cardiac death and resynchronisation therapy.
Cardiac magnetic rezonance imaging was not performed because of poor accesibility. Genetic testing was
performed and MYH 7 and SCN4 heterozygotes mutations were identified. One year later TEE reevaluation
identified a LVEF of 45% and normal RV with FAC of
46% and NYHA II class HF.
Case particularity: Despite the fact that MYH7 gene
appears to be associated with a late-onset DCM in general population, our patient has an early onset of the
disease maybe partially explained by the association of
HCN4 gene mutation. DCM is a genetic disease with
no curative available treatment, high risk of sudden
cardiac death and unfavourable long term evolution.
Despite that, through optimal therapy our patient had
a great recovery. Through this case we want to emphasize it is worth all the efforts for maximal medical
and interventional treatment available of DCM patients to improve life quality and prolong the time to
heart transplant.Genetic screening is also an essential
tool for diagnosis and why not for novel approaches to
target the underlying molecular defects.
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19. Cauză rară de
cardiomiopatie dilatativă
D. Ș. Sima1, C. Beladan1,2, S. Sipoș1,
S. Onciul2,3, A. Călin1,2, M. Roșca1,2,
R. Enache1,2, R. Jurcuț1,2, B. A. Popescu1,2
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu”, București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,
București
3
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Cardiomiopatia dilatativă (CMD) familială este cauzată de mutații genetice care afectează
funcția miocardului. Implicarea anumitor gene în patogenia CMD este cunoscută, în timp ce a altora este
în curs de investigare – variante cu semnificație incertă (VUS). Mutații în genele care codifică nesprinele
(SYNE1, SYNE 2), componente ale complexului anvelopei nucleare, sunt foarte rare și au fost asociate cu
CMD, tulburări de ritm și de conducere.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 50 de ani, se
prezintă pentru dispnee cu ortopnee, debutate de o
lună. Prezintă istoric familial de moarte subită cardiacă
(MSC) (mama la 52 de ani; sora mamei la 65 de ani).
La internare pacienta este în anasarcă, cu NT-proBNP
crescut. Electrocardiografic (ECG) prezintă ritm sinusal, bloc atrio-ventricular (BAV) grad I, bloc major de
ramură dreaptă, durata QRS=160 ms. Monitorizarea
Holter ECG/24 ore evidențiază BAV grad II Mobitz
II intermitent. Ecocardiografia obiectivează CMD biventriculară cu disfuncție sistolică severă de ventricul
stâng (FEVS 16%), hipokinezie difuză, sept interventricular subțire, hiperecogen, strain global longitudinal
(SGL) sever redus (-7%) și dispersie mecanică crescută
(evaluate prin ecocardiografie speckle-tracking). Arterele coronare epicardice sunt angiografic normale.
Imagistica prin rezonanță magnetică relevă captare
tardivă de gadolinium - fibroză medio-miocardică/
subepicardică circumferențială extinsă. Testul genetic
identifică 4 VUS heterozigote: 2 în gena SYNE1, 1 în
gena LAMA4, 1 în gena SOS2. S-a instituit tratament
maximal pentru insuficiența cardiacă, și după 3 săptămâni s-a implantat un cardiodefibrilator bicameral
pentru prevenția primară a MSC și posibilitatea titrării
medicației beta-blocante la doze optime. Reevaluarea
la 2 luni relevă pacientă în ritm propriu, cu status clinic
ameliorat și FEVS 30%.
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Particularitatea cazului: Dintre variantele genetice cu
semnificație incertă identificate, mutațiile genei SYNE1
au fost asociate în literatură cu CMD și cu tulburări de
conducere. Deși nu există date referitoare la potențialul
aritmogen al acestor mutații, am optat în cazul pacientei prezentate pentru implantarea precoce a unui
cardiodefibrilator, având în vedere istoricul familial de
MSC, parametrii ecocardiografici asociați cu risc aritmic crescut (SGL redus, dispersia mecanică crescută)
și fibroza miocardică extensivă care implică septul interventricular. Captarea tardivă de gadolinium la nivel
septal, indiferent de extensie, a fost asociată în literatură
cu MSC aritmică la pacienții cu CMD non-ischemică,
independent de FEVS. Deși fibroza miocardică extensivă reprezintă un predictor nefavorabil al răspunsului
la terapia de resincronizare cardiacă, pacienta urmează să fie reevaluată din perspectiva acestei terapii la 3
luni de la inițierea tratamentului medicamentos optim
pentru insuficiența cardiacă. Imagistica multimodală
poate contribui semnificativ la rafinarea managementului pacienților cu CMD. Ecocardiografia și rezonanța
magnetică cardiacă sunt complementare datelor clinice, și de laborator în stratificarea riscului, ghidarea terapiilor și monitorizarea răspunsului la tratament.

Rare cause of dilated
cardiomyopathy
Introduction: Familial dilated cardiomyopathy
(DCM) is caused by genetic mutations that affect myocardial function. The involvement of some genes in
the pathogenesis of DCM is well known, while others
are under investigation - variants of uncertain significance (VUSs). Mutations in genes encoding nesprins
(SYNE1, SYNE 2), components of the nuclear envelope
complex, are very rare and have been associated with
DCM, rhythm and conduction disorders.
Case presentation: A 50-year-old (y.o.) patient presents with dyspnea with orthopnea for 1 month. She
has a family history of sudden cardiac death (SCD)
on her mother’s side (mother at 52 y.o.; mother’s sister at 65 y.o.). At admission the patient is in anasarca with increased NT-proBNP. Electrocardiography
(ECG) shows sinus rhythm, first degree atrioventricular block (AVB), right bundle branch block, QRS
duration=60ms. 24-hours ECG Holter monitoring
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highlights intermittent second degree Mobitz II AVB.
Echocardiography reveals biventricular DCM with severe left ventricular systolic dysfunction (LVEF 16%),
diffuse hypokinesia, thin, hyperechoic interventricular septum, severely reduced global longitudinal strain (GLS) (-7%) and increased mechanical dispersion
(assessed by speckle-tracking echocardiography). Cororary angiography shows normal epicardial coronary arteries. Magnetic resonance imaging reveals late
gadolinium enhancement - extensive circumferential
mid-myocardial/subepicardial fibrosis. The genetic test
identifies 4 heterozygous VUSs: 2 in the SYNE1 gene, 1
in the LAMA4 gene, 1 in the SOS2 gene. Optimal medical therapy for HF was instituted, and after 3 weeks
a dual chamber implantable cardioverter defibrillator
was implanted for primary prevention of SCD and for
safe titration of beta-blocker medication at optimal
doses. The 2-month reassessment reveals patient in intrinsic heart rhythm, with improved clinical status and
LVEF of 30%.
Case particularity: Among the genetic variants of uncertain significance identified, SYNE1 gene mutations
have been associated in the literature with DCM and
conduction disorders. Although there is no data on
the arrhythmogenic potential of these mutations, we
opted for early implantation of a implantable cardiac
defibrillator, given the family history of SCD, the echocardiographic parameters associated with increased
arrhythmic risk (reduced GLS, increased mechanical
dispersion) and extensive myocardial fibrosis involving
the interventricular septum. Late septal gadolinium
enhancement, regardless of extent, has been associated
in the literature with arrhythmic SCD in patients with
non-ischemic DCM, independent of LVEF. Although
extensive myocardial fibrosis is an unfavorable predictor of the response to cardiac resynchronization therapy, the patient will be re-evaluated from the perspective of this therapy 3 months after the initiation of the
optimal medical therapy for heart failure. Multimodal
imaging can make a significant contribution to refining
the management of DCM patients. Echocardiography
and cardiac magnetic resonance imaging are complementary to clinical and biological data, both in risk
stratification and in guiding therapies and monitoring
response to treatment.
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20. Multiple complicații
cardiovasculare după
infecția COVID-19
S. Filimon, L. Grib, T. Dumitras, T. More,
V. Filimon, A. Filimon, N. Sumarga,
C. Sanduta
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antagoniști de aldosteron, antibiotice și O2-terapie
simptomele au diminuat, fracția de ejecție a VS a crescut de la 27% la 44% și s-a redus cantitatea de lichid în
pericard (PLVS-11 mm, PAVD-7 mm).
Particularitatea cazului: Cazul clinic descris arată
posibilitatea dezvoltării complicațiilor cardiovasculare
multiple după infecția COVID-19 la persoanele fizic
active, fără patologii cardiovasculare preexistente.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„N. Testemitanu“, Chișinău

Introducere: Infecția COVID-19 a afectat multe persoane de pe glob în ultimii 2 ani cu o rată înaltă de
morbiditate și mortalitate. Tulburările de ritm, miocardita, infarctul miocardic acut, insuficiența cardiacă,
tromboembolia arterei pulmonare au fost cele mai frecvente complicații cardiovasculare descrise la pacienții
cu factori de risc și patologii cardiace preexistente.
Prezentare de caz: Bărbat, 61 ani, ex-fumător, supraponderal (IMC-28,5 kg/m2), fără patologii cardiovasculare cunoscute, s-a prezentat în Departamentul de
Urgență cu dispnee inspiratorie la efort fizic minimal
și în repaus, dispnee paroxistică nocturnă, palpitații
cardiace, hemoptizie, edeme gambiene, fatigabilitate.
În luna ianuarie 2022 pacientul a fost diagnosticat cu
infecție COVID-19 și a primit tratament în staționar.
Ulterior, 3 săptămâni mai târziu, a apărut dispneea inspiratorie la efort fizic minimal, palpitațiile cardiace,
edemele gambiene, hemoptizia. Datele de laborator
au arătat creșterea D-dimerilor (8 μg/mL), creșterea
ușoară a proteinei-C-reactive (8 mg/L) și a troponinelor. ECG - fibrilație atrială cu alura AV-120-160 b/
min, AEC-orizontală, semne incerte de hipertrofie VS,
modificare difuză a proceselor de repolarizare. Echo
cardiacă- dilatare considerabilă AS (64 mm), AD (52
mm), VD (40 mm), scădere difuză severă a funcției
contractile a miocardului VS (FE-25-27%), lichid în
cantitate moderată în cavitatea pericardului (PLVS-13
mm, PAVD-11 mm, apex-9-10 mm), regurgitarea VM
gr.III, regurgitarea VTr gr.III-IV, semne de hipertensiune pulmonară (PSAP-55-60 mmHg). Anfiografia arterelor pulmonare prin CT a depistat prezența trombilor
în lumenul arterelor pulmonare subsegmentare drepte
și stângi, opacități tip sticlă mată bilateral, revărsat în
ambele cavități pleurale, cardiomegalie, efuziune pericardică. A fost stabilit diagnosticul de Miopericardită
secundară infecției COVID-19, complicată cu fibrilație
atrială, tromboembolism pulmonar și insuficiență cardiacă. După tratament cu beta-blocante, anticoagulante, IEC Ag II, nitrați, digitalice, diuretice de ansă,

Multiple cardiovascular
complications following
COVID-19 infection
Introduction: COVID-19 infection has affected many
people around the world in the last 2 years with a high
morbidity and mortality rate. Rhythm disorders, myocarditis, acute myocardial infarction, heart failure, pulmonary artery thromboembolism have been reported
to be among the most common cardiovascular complications usually described in patients with known risk
factors and preexisting cardiac diseases.
Case presentation: A 61-year old male patient, construction worker, ex-smoker, overweight (BMI-28.5
kg/m2), without any previous cardiovascular diseases,
presented to Emergency Department with inspiratory
dyspnea with minimal physical exertion and at rest, paroxysmal nocturnal dyspnea, palpitations, hemoptysis,
leg edema and fatigue. In January 2022 he was diagnosed with COVID-19 infection and received inpatient
treatment. Subsequently, 3 weeks later, inspiratory
dyspnea with minimal physical exertion, palpitations,
leg edema and hemoptysis appeared. The laboratory
data showd elevated D-dimers (8 μg/mL), slightly increased C-reactive protein (8 mg/L) and troponins. The
ECG revealed atrial fibrillation, ventricular rate of 120160 bpm and diffuse disorders of repolarization processes. The EchoCG findings included: considerable dilation LA (64 mm), RA (52 mm), RV (40 mm), severe
diffuse decrease in contractile function of the LV myocardium (LVEF- 25-27%), moderate amount of fluid in
the pericardial cavity (lateral wall of the LV - 13 mm,
anterior wall of the RV -11 mm, apex -10 mm), degree
3 of mitral valve regurgitation, degree 3-4 of tricuspid
valve regurgitation and pulmonary hypertension (PAP55-60 mmHg). Chest CT with angiography found the
presence of thrombi in the lumenus of right and left
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subsegmental pulmonary arteries, bilateral ground
glass opacities, bilateral pleural effusion, cardiomegaly
and pericardial effusion. The diagnosis of Myopericarditis secondary to COVID-19 infection complicated by
atrial fibrillation, pulmonary thromboembolism and
congestive heart failure was established. After the treatment with beta-blockers, anticoagulants, ACE inhibitors, nitrates, digitalics, loop diuretics, MRA, antibiotics and oxygen therapy patient´s condition improved,
the ejection fraction of the LV increased from 27% to
44% and the amount pericardial fluid decreased.
Case particularity: The described clinical case showed the possibility of development of multiple cardiovascular complications after COVID-19 infection even
in physically active persons without preexisting cardiac
diseases.

21. Cardiomiopatia
aritmogenă de ventricul
drept la un copil cu
infecție congenitală cu
citomegalovirus: asociere
sau cauzalitate?
G. Ganea1,2, A. Nicolescu2, G. Nicolae2,
E. Cinteză1,2, G. Duică1,2, V. Marcu2,
M. Roșianu1,2, A.L. Aria2, A.T. Bumb2,
A.C. Botez2, B.M. Petrescu2, C. Filip1,2
1

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,
București
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria
S. Curie“, București

Introducere: Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul
drept este o patologie complexă ce are la bază pierderea
miocardului ventricular și înlocuirea acestuia cu țesut
fibros și adipos. Din punct de vedere anatomic, evoluția
acestei patologii este caracterizată de dilatarea cavității
ventriculare drepte cu pierderea consecutivă a funcției
contractile a acestuia.
Tabloul clinic devine evident, de obicei, între decadele a doua și a patra de viață. Prevalența cazurilor
pediatrice este în creștere datorită posibilităților cres28

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

cute de diagnostic. Tahiaritmiile ventriculare precum și
semnele și simptomele insuficienței cardiace caracterizează evoluția clinică a acestei patologii. Moartea subită
cardiacă poate fi, de asemenea, prima manifestare.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 5 ani, cunoscută cu infecție congenitală cu citomegalovirus, se află în
evidența clinicii de la vârsta de 3 luni când s-a prezentat
cu Flutter Atrial cronic și tahicardie atrială ectopică cu
frecvență ventriculară rapidă, asociind cardiomiopatie tahiaritmică cu disfuncție sistolică severă și defect
septal atrial larg (DSA). La acel moment nu s-a putut
obține conversia la ritm sinusal, iar controlul frecvenței
ventriculare s-a obținut cu dificultate, după scheme
succesive de antiaritmice, utilizându-se în cele din
urmă asocierea Digoxin+Amiodaronă+Metoprolol.
Odată cu controlul frecvenței cardiace, funcția sistolică
s-a ameliorat progresiv, normalizându-se în aproximativ 6 luni. În evoluție, s-a constatat instalarea ritmului
sinusal, menținerea dimensiunilor crescute ale DSA (cu
apariția de șunt bidirecțional la nivelul acestuia), dilatare progresivă, severă a atriului drept (cu menținerea de
dimensiuni normale ale ventriculului drept) și apariția
disfuncției sistolice a ventriculului drept. Electrocardiograma arată unde T negative în derivațiile V1-V4
și unde P înalte, ascuțite. La acest moment, s-a luat în
calcul o posibilă cardiomiopatie restrictivă de ventricul drept, dar imagistica prin rezonanță magnetică a
decelat criterii pentru diagnosticul de cardiomiopatie
aritmogenă de ventricul drept.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în asocierea infecției congenitale cu citomegalovirus cu cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept
la un copil fără istoric familial sugestiv pentru cardiomiopatii, putând sugera o posibilă etiologie virală a
acestei patologii, așa cum au sugerat câteva studii restrânse efectuate în ultima perioadă. De asemenea, este
de remarcat prezența tulburărilor de ritm supraventriculare incesante, acestea fiind descrise în cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept, dar pot fi corelate
și cu prezența defectului septal atrial, cunoscut fiind
riscul de tahiaritmii supraventriculare asociat acestei
patologii. În tot acest context clinic, este de discutat
indicația de închidere a DSA, în condițiile dimensiunii
mari a defectului, dilatării severe a atriului drept, dar
în prezența unui șunt bidirecțional la nivelul acestuia
care sugerează presiuni mari la nivelul atriului drept. În
acest sens, se ia în discuție efectuarea unui cateterism
cardiac care să ajute la stabilirea strategiei terapeutice
referitoare la DSA.
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Arrhythmogenic right
ventricular dysplasia in
a child with congenital
cytomegalovirus infection:
association or causality?
Introduction: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy is a complex disease characterized by loss
of ventricular myocardium and replacement by fibrous
and fatty tissue. From an anatomical perspective, the
progress of this disorder is followed up with dilation of
the right ventricle cavity with the consequent loss of its
contractile function.
Clinical features are becoming obvious during the
second to fourth decade of life. Due to improvement
of diagnostic methods the prevalence of pediatric cases
is rising. The main clinical features of this disease are
ventricular tachyarrhythmias and signs and symptoms
of cardiac failure. In some cases, sudden cardiac death
can also be the first clinical sign.
Case presentation: A 5 year old girl, known with congenital cytomegalovirus infection had the first admission when she was 3 months old and she presented Chronic Atrial Flutter and Ectopic Atrial Tachycardia with
rapid ventricular rate. She also presented tachyarrhythmic cardiomyopathy with severe systolic dysfunction
and large atrial septal defect. At that particular stage
the conversion to sinus rhythm couldn’t be obtained.
The ventricular rate control was obtained with difficulty
after successive attempts, successfully using the combination of Digoxin+Amiodarone+Metoprolol. Once the
heart rate normalized, the systolic function progressively improved normalizing in about 6 months. During
the progression of this disease, the sinus rhythm was
obtained and it was also noticed the persistence of the
large atrial septal defect (with bidirectional flow at
this level), with progressive, severe dilation of the right atrium (while maintain the normal size of the right
ventricle) and the occurrence of right ventricular systolic dysfunction. The electrocardiogram showed negative T waves in V1-V4 leads and high, sharp P waves. At
this point in time a severe restrictive cardiomyopathy
of the right ventricle was considered but the magnetic
resonance imaging objectified criteria for Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.
Case particularity: The peculiarity of this case consists
in the association of congenital cytomegalovirus infec-
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tion with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy to a child without hereditary cardiomyopathy
antecedent. This could possibly indicate a viral etiology
of this disease, as shown by several studies.
Furthermore, it is noteworthy the presence of incessant supraventricular arrhythmias as described in
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy.
These arrhythmias can also be related with the presence
of atrial septal defect, being known the risk of tachyarrhythmias associated with this pathology. In this clinical context, the indication of atrial septal defect closure
is to be discussed, due to the large dimension of this
defect, severe dilation of the right atrium, bidirectional
flow at this level which suggests high pressure in the
right atrium. In this regard, it is discussed to perform a
cardiac catheterization to help establish the therapeutic
strategy for atrial septal defect.

22. Blocul major de ramură
stângă. Prezentare atipică
a unei cardiomiopatii de
excludere
I.D. Mușina1, S. Onciul1, V. Bătăilă1,
A. Scafa-Udriște1
1

Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Deși cu o incidență scăzută (< 2,5%) în
rândul pacienților cu tablou clinic de sindrom coronarian acut, cardiomiopatia Takotsubo constituie atât o
provocare diagnostică, cât și o entitate fiziopatologică complexă, cea mai susținută teorie fiind cardiotoxicitatea indusă de catecolamine. Studiile au arătat o
prevalență dominantă la sexul feminin (85-90%), cu
vârsta medie de 65-70 de ani, având ca trigger episoade
de stres fizic sau emoțional și cu o rată a recurenței bolii
de cca 1.5% anual.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 73 de ani, hipertensivă în tratament, cu diabet zaharat tip 2 insulino-necesitant, cunoscută cu bloc
major de ramură stângă (BRS), admisă pentru episoade
recurente de durere toracică iradiată la nivelul umărului stâng. Pe traseul ECG inițial s-au descris bloc atrioventricular (BAV) grad I și BRS, iar ecocardiografic
disfuncție sistolică severă (FEVS=35%) prin hipokine29
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zie severă a peretelui anterior și apexului și dissincronie
intraventriculară cu septal flash. Markerii de necroză
miocardică au fost negativi, fără sindrom inflamator.
Traseul ECG s-a modificat în dinamică cu negativarea
undelor T în V2-V4 și apariția BAV grad II Mobitz II
intermitent, argumentându-se astfel explorarea coronarografică, care decelează artere coronare epicardice
fără leziuni semnificative angiografic. După 5 zile, la
reevaluarea ecocardiografică, s-a constatat ameliorarea spectaculoasă a fracției de ejecție (FEVS=50-55%),
dar cu persistența dissincroniei intraventriculare.
Pentru a stabili diagnosticul de certitudine am folosit RMN-ul cardiac, care a evidențiat edem miocardic
circumferențial medio-apical, caracteristic cardiomiopatiei de stres, precum și lipsa cicatricilor și a fibrozei
miocardice.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului derivă din modalitatea de prezentare a pacientei, aspectele
clinico-paraclinice mimând un sindrom coronarian
acut, de altfel diagnostic diferențial important al cardiomiopatiei de stres. În plus, preexistența unei tulburări
de conducere intraventriculare (BRS) face dificilă stabilirea cu acuratețe a etiologiei disfuncției sistolice severe
inițiale. În acest sens, performanța cardiacă scăzută ar
fi putut fi explicată de dissincronia intraventriculară
indusă de BRS - element obiectivat ecocardiografic,
însă ameliorarea semnificativă și spontană a fracției
de ejecție infirmă această ipoteză. Diagnosticul de certitudine a necesitat imagistică multimodală, inclusiv
RMN cardiac, care a fost elementul cheie în definirea
diagnosticului.

Left bundle branch block.
An atypical presentation
of an exclusion
cardiomyopathy
Introduction: Although with a low incidence (<2.5%)
among patients with a clinical presentation of acute
coronary syndrome, stress cardiomyopathy is both a
diagnostic challenge and a complex pathophysiological
entity, the best theory so far being the cardiotoxicity induced by catecholamines. Studies have shown a dominant prevalence in females (85-90%), with an average
age of 65-70 years, being triggered by episodes of physi30
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cal or emotional stress and having a disease recurrence
rate of about 1.5% annually.
Case presentation: We will present the case of a 73-yearold female patient, hypertensive under treatment, with
insulin-requiring type 2 diabetes, diagnosed with left
bundle branch block (LBBB), admitted for recurrent
episodes of chest pain irradiated in the left shoulder.
On initial ECG, first- degree atrioventricular block
(AVB) and LBBB were described. In echocardiography
we described severe systolic dysfunction (LVEF=35%)
due to severe hypokinesia of the anterior wall and apex,
as well as intraventricular dyssynchrony with septal flash. Myocardial necrosis markers were negative, so did
inflammation. Gradually, the ECG showed negative T
waves in V2-V4 and intermittent second-degree AVB
Mobitz II, thus requiring coronary angiography, which
identifies epicardial coronary arteries with no significant angiographic lesions. After 5 days, at the echocardiographic reevaluation, a spectacular improvement of
the ejection fraction was found (LVEF=50-55%), with
the persistence of the intraventricular dyssynchrony.
For certainty diagnosis we used cardiac MRI, which
highlights the mid-apical circumferential myocardial
edema, characteristic of takotsubo cardiomyopathy, as
well as the lack of scars and myocardial fibrosis.
Case particularity: The particuliarity of the case comes
from the initial presentation of the patient, the clinical
and paraclinical aspects mimicking an acute coronary
syndrome, in fact an important differential diagnosis
of stress cardiomyopathy. In addition, the preexistence
of an intraventricular conduction disorder (LBBB) makes it difficult to accurately determine the etiology of
the initial severe systolic dysfunction. In this way, the
low cardiac performance could have been explained by
the intraventricular dyssynchrony induced by LBBB
- echocardiographically objectified element, but the
significant and spontaneous improvement of the ejection fraction refutes this hypothesis. For the positive
diagnosis, it was necessary to run multimodal imaging,
including cardiac MRI, the key element in defining the
diagnosis.
Disclaimer: This research was funded by PN-III-P22.1-PED-2019-2434 „Artificial intelligence based-evaluation of the coronary anatomy and the evolution of
coronary lesions using routine angiography”.
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23. Este premiul războiului
să iei toate avantajele:
miocardita și COVID-19
M.A. Munteanu1, A.M. Lungu2,
C. Nicolae1, V. Teodorescu1, T. Nanea1
1

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
2
Spitalul Clinic „Dr. Th. Burghele“, București

Introducere: Miocardita virală este o boală inflamatorie a miocardului cu manifestări clinice heterogene
și progresive, care o fac dificil de diagnosticat și tratat.
De asemenea, s-a raportat că miocardita apare la ~14%
dintre adulții tineri și poate contribui la alte boli miocardice. Imagistica prin rezonanță magnetică cardiacă
(CMR) este recomandată ca o abordare utilă pentru
monitorizarea leziunilor reversibile și ireversibile ale
țesutului miocardic.
Prezentare de caz: Bărbat în vârstă de 88 de ani, s-a
prezentat la Urgențe, acuzând episoade de dispnee,
palpitații și oboseală, apărute în urmă cu 2 săptămâni.
Identificarea SARS-CoV-2 cu reacție în lanț a polimerazei în timp real a fost negativă pe o probă de tampon
nazal și orofaringian. ECG: flutter atrial, fără modificări ST-T. Testele de citoliză miocardică sunt pozitive,
cu troponina, CPK și CK-MB crescute. Examenul ecocardiografic a evidențiat funcție sistolică la limita inferioară a normalului și un răspuns pericardic minim. În
timpul internării, pacientul rămâne afebril, iar proteina
C-Reactivă (48,25mg/l), VSH (17mm/h), fibrinogenul
(645,51mg/dl) sunt crescute. Traseele ECG, evoluția
troponinelor cardiace în dinamică și absența anomaliilor de cinetică au exclus un episod ischemic acut.
Având în vedere prezentarea clinică și factorii de risc
pentru evoluția către un caz sever, precum vârsta, hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, managementul ales a fost internarea și efectuarea CT toracic. Examenul CT a evidențiat mici opacități rotunde în geam
mat, cu distribuție multifocală pulmonar bilateral, mai
evidente în regiunea peri-hilară stângă, ceea ce a coroborat posibilitatea infectării cu COVID-19 în rândul
diagnosticelor diferențiale. Anti-Spike Ig M anticorpii SARS-COV-2 au fost pozitivi. Examenul CMR a
evidențiat prezența unor zone, de amplificare tardivă,
ischemice pe peretele septului de la baza ventriculului stâng, împreună cu hipokinezie difuză pronunțată
și afectarea funcției sistolice globale, confirmând diagnosticul prezumtiv de miocardită legată de coronavi-
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rus. Infecția cu SARS-CoV-2 poate prezenta manifestări cardiace, cum ar fi miocardita acută, fiind necesară
monitorizarea și urmărirea insuficienței cardiace acute.
Testele complementare, cum ar fi ecocardiografia și
imagistica prin rezonanță magnetică cardiacă pot ajuta
la investigarea diagnosticului.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului este
reprezentată de diagnosticul diferențial dintre miocardită și sindromul coronarian acut.

It is war’s prize to take
all vantage: going after
COVID-19 myocarditis
Introduction: Viral myocarditis is an inflammatory disease of the myocardium with heterogeneous clinical
manifestations and progression, which make it challenging to diagnose and treat. Also, it has been reported that myocarditis occurs in ~14% of young adults
and may contribute to other myocardial diseases. The
clinical manifestations of myocarditis vary from mild
disease with no symptoms, to heart failure and mortality. Cardiac magnetic resonance (CMR) imaging is
recommended as a useful approach for monitoring the
reversible and irreversible myocardial tissue injuries,
and to distinguish acute myocarditis from healed myocarditis. The purpose of this case report is to increase
awareness of this disease entity so it can be recognized
and considered in clinical practice, especially after covid-19 infection.
Case presentation: A 88-year-old man presented to
the Emergency Department complaining of episodes
of shortness of breath, palpitations and fatigue, which occurred 2 weeks ago. Real-time polymerase chain
reaction SARS-CoV-2 identification was negative on a
nasal and oropharyngeal swab sample. The ECG shows
atrial flutter. The myocardial cytolysis tests are positive,
with elevated Troponin, CPK and CK-MB. The Echocardiographic examination revealed systolic function
at the inferior limit of normal and a minimal pericardial response. During admission, the patient remains
afebrile, and C-Reactive Protein (48.25mg/l), VSH
(17mm/h), Fibrinogen (645.51mg/dl) are elevated.
The ECG trails, the evolution of cardiac troponins on
plateau and absence of kinetic anomalies excluded an
acute ischemic episode. Given the clinical presentation
31
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and risk factors for progressing to a severe case, such
as age, hypertension, diabetes mellitus, management
chosen was admission and performing chest CT. The
CT study revealed small round ground-glass opacities,
with multifocal distribution on both lungs, more evident on the left peri-hilar region, which corroborated
the possibility of COVID-19 among differential diagnoses. Anti-Spike Ig M SARS-COV-2 anticorps was
positive. The CMR revealed the presence of late enhancement areas with an ischemic pattern on the left ventricle base septum wall, along with pronounced diffuse
hypokinesia, and global systolic function involvement,
confirming the presumptive diagnosis of myocarditis
related to the new coronavirus. The infection by SARSCoV-2 can present cardiac manifestations, such as acute myocarditis, and monitoring and follow-up of acute
heart failure are required. Complementary tests such as
echocardiogram and cardiac magnet resonance imaging can help diagnostic investigation.
Case particularity: Particular aspects of the case are
represented by the differential diagnosis between myocarditis and acute coronary syndrome.

24. Miocardita acută
cu virusul Epstein Barr
asociată cu sindrom Wolff
Parkinson White la copil
C. Gora1, Ș. Dan1, C. Voicu1, G. Ganea1,
E. Cinteza2, A. Nicolescu1, C. Filip1,
G. Nicolae1
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disfuncție sistolică cu dilatare ventriculară, aritmii,
insuficiență cardiacă, afectare valvulară, diagnosticul
corect și inițierea precoce a tratamentului sunt foarte
importante.
Prezentare de caz: Acest caz arată importanța excluderii cauzelor mai puțin comune de miocardită, care,
de multe ori, ar putea influența managementul cazului,
mai ales în prezența semnelor de boală sistemică.
Prezentăm cazul clinic al unei adolescente de 16 ani
cu sindrom Wolff-Parkinson-White, diagnosticată cu
miocardită acută cu Epstein Barr. Debutul a fost cu
tahicardie paroxistica supraventriculară. Episodul aritmic a fost urmat de precordialgii context în care a fost
evaluată ecocardiografic și s-a constatat disfuncție sistolică ușoară/moderată, în prezența semnelor de afectare sistemică – citoliză hepatică importantă, revărsat
pleural bilateral în cantitate importantă, retenție azotată.
Particularitatea cazului: În urma tratamentului precoce, evoluția pacientei a fost favorabilă, cu remisiunea
simptomatologiei și absența tulburărilor de ritm cardiac. Tratamentul a inclus imunoterapie – imunoglobulina IV, 0,5 g/kg/24 de ore, tratament cu IECA, betablocant, anticoagulant în doză profilactică (disfuncție
sistolică ușoară/moderată, D-dimeri pozitivi).
Concluzii: Miocardita reprezintă o complicație rară a
infecției cu virus Epstein Barr, dar trebuie luată în considerare în cazul tinerilor cu disfuncție cardiacă acută. Recuperarea este posibilă cu un diagnostic corect
și inițierea cât mai precoce a tratamentului. Având în
vedere simptomatologia vastă, nespecifică și numeroasele cauze posibile, diagnosticul de miocardită cu virus
Ebstein Barr este unul de excludere și reprezintă o provocare pentru clinician.

1

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria
S. Curie”, București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,
București

Introducere: Miocardita reprezintă inflamația miocardului și este datorată numeroaselor cauze infecțioase,
cele mai frecvente fiind de natură virală. Miocardita, având un spectru larg de manifestări clinice, de la
asimptomatice până la șoc cardiogenic, presupune, în
primul rând, un diagnostic de excludere. Una dintre
cauzele rare care provoacă aceasta boală o reprezintă infectia cu virusul Epstein Barr. Având în vedere
că, în timp, miocardita netratată poate progresa spre
32

Acute myocarditis
with epstein barr virus
associated with Wolff
Parkinson White syndrome
in a child
Introduction: Myocarditis is an inflammation of the
myocardium and is due to many infectious causes, the
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most common cause is viral. Myocarditis, with a wide
range of clinical manifestations, from asymptomatic to
cardiogenic shock, involves, first of all, a diagnosis of
exclusion. One of the rare causes of this disease is represented by the infection with the Epstein Barr virus.
Considering that, over time, untreated myocarditis can
progress to systolic dysfunction with ventricular dilation, arrhythmias, heart failure, valvular damage, correct
diagnosis and early initiation of treatment are very
important.
Case presentation: This case shows the importance
of excluding the less common causes of myocarditis,
which could often influence the management of the
case, especially in the presence of signs of systemic
disease. Material and methods: We are presenting the
management of a 16-year-old girl with Wolff-Parkinson-White syndrome, diagnosed with acute myocarditis with Epstein Barr. The onset was with paroxysmal
supraventricular tachycardia. The arrhythmic episode
was followed by precordialgia context in which it was
evaluated echocardiographically and mild / moderate
systolic dysfunction was found in the presence of signs
of systemic impairment.
Case particularity: Following the early treatment, the
patient’s evolution was favourable, with the remission
of symptoms and the absence of heart rhythm disorders. Treatment included immunotherapy - IV immunoglobulin, 0.5g/kg/24 hours, ACE inhibitor treatment,
beta-blocker, prophylactic dose anticoagulant (mild/
moderate systolic dysfunction, positive D-dimers).
Conclusions: Myocarditis is a rare complication of
Epstein Barr virus infection, but should be considered
in young people with acute heart failure. Recovery is
possible with a correct diagnosis and early initiation of
treatment. Given the vast, nonspecific symptoms and
the many possible causes of myocarditis, the diagnosis
is one of exclusion and is a challenge for the clinician.
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25. Miocardită
complicată cu aritmie
supraventriculară și
insuficiență cardiacăconsecință a infecției cu
SARS-CoV2
P.A. Șulea1, L. Cristescu1,
D.A. Moldovan2, D.G. Iancu1,
R.A. Dumbravă1, I. Țilea1, A. Varga1
1

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „G.E. Palade”, Târgu Mureș
2
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant, Târgu Mureș

Introducere: Mecanismul fiziopatologic al infecției cu
SARS-COV2 nu este pe deplin elucidat. Furtuna de
citokine pare să fie cauza principală a miocarditei fulminante, cu riscul de a dezvolta insuficiență cardiacă
acută/cronică.
Prezentare de caz: Pacient de sex masculin în vârstă
de 66 de ani, hipertensiv, cu multiple comorbidități (diabet zaharat tip 2, boală renală cronică (IRC) stadiul
IIIB, hiperlipidemie) a fost internat pentru un episod
acut de insuficiență cardiacă decompensată (edem generalizat, dispnee, saturație în oxigen 78% în aerul ambiental, NT-proBNP: 13,924 pg/ml). Pacientul nu a fost
diagnosticat cu insuficiență cardiacă anterior infecției
cu COVID-19. Simptomele și semnele de insuficiență
cardiacă au apărut după 1 lună de la debutul unei forme
clinice severe de infecție cu SARS-CoV2, cu sindrom
inflamator sistemic caracterizat prin valori crescute ale
cTn (23,58 ng/ml) și CRP (16,1 mg/L) și insuficiență
renală severă (creatinină=10,6mg/dl, eGFR=7mL/
min/1,73 m2) care a necesitat hemodializă acută. Scanarea CT pulmonară a evidențiat leziuni pulmonare
descrise ca opacități în geam mat în aproximativ 75%
din teritoriu. Ulterior au fost înregistrate aritmia supraventriculară (fibrilație atrială) și tulburări de conducere (bloc AV grad II tip Mobitz I). S-a efectuat ecocardiografia (Ecograf GE Vivid E9 XD Clear cu sondă
monocristal cu matrice activă de 1,5-4,6 MHz.) care a
evidențiat o FEVS de 38%, insuficiență mitrală severă și
insuficiență tricuspidiană moderată. Ventriculul stâng
a fost de asemenea mărit (65 mm LVEDD). RMN cardiac (scanner Magnetom 1.5T) cu intensificare tardivă
33
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cu gadoliniu (LGE) a descris leziuni non-ischemice în
segmentul medio-bazal al ventriculului stâng, posteroseptal mezocardic și subendocardic la nivelul peretelui lateral al ventriculului stâng, volum telediastolic de
263 ml, volum telesistolic de 197 ml cu un volum sistolic de 66 ml. Constatările CMR au fost sugestive pentru miocardită în conformitate cu criteriile Lake Louis. Explorările imagistice nu au descris nici o afectare
pericardică. A fost stabilit un diagnostic final de miocardită virală subacută după infecția cu SARS-CoV2
și insuficiență cardiacă. În conformitate cu ghidurile
actuale, a fost prescris un tratament centrat pe pacient (betablocante, diuretice, spironolactonă, ARNI
și SGLT2, anticoagulante, simptomatice). Pacientul a
avut o recuperare dificilă, la controlul efectuat după 1
lună a fost necesară suplimentarea cu diuretice de ansă.
Particularitatea cazului: Miocardita legată de
COVID-19 asociind insuficiență cardiacă și fibrilație
atrială ulterioară este raportată ca o complicație a
infecției cu SARS-CoV2. Considerăm că o investigație
extinsă a pacienților indiferent de severitatea infecției,
este vitală pentru a detecta posibile complicații pe termen lung ale furtunii de citokine. Există totuși lacune
în cunoștințele privind cel mai bun algoritm de diagnostic și management al insuficienței cardiace după
cardiomiopatia inflamatorie COVID-19, cu impact necunoscut asupra prognosticului pacienților.

Myocarditis complicated
with supraventricular
arrythmia and heart failure
as a consequence of
SARS-CoV2 infection
Introduction: The pathophysiological mechanism of
SARS-COV2 infection is not fully elucidated. Cytokine
storm is likely to be the main cause of fulminant myocarditis with the risk of developing acute/chronic heart
failure.
Case presentation: A 66-year-old male hypertensive
patient with multiple comorbidities (type 2 diabetes
mellitus T2DM, chronic kidney disease (CKD) stage
IIIB, hyperlipidemia) was admitted for an acute episode of decompensated heart failure (generalized oede34
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ma, dyspnoea, oxygen saturation 78% in ambient air,
NT-proBNP: 13.924 pg/ml). No pre-existing heart failure before COVID-19 infection was found. Symptoms
and signs of heart failure appeared after 1 month after
a severe clinical form of SARS-CoV2 infection with
systemic inflammatory syndrome characterized by elevated values of cTn (23.58 ng/ml) and CRP (16.1 mg/L)
and severe renal impairment (creatinine=10.6 mg/dl,
eGFR=7mL/min/1.73 m2) which required acute haemodialysis. Lung CT scan emphasized approximatively
75% lung damage described as ground glass opacity.
Subsequently supraventricular arrhythmia (atrial fibrillation) and conduction disturbance (AV block grade
II type Mobitz I) were recorded. Echocardiography (GE
Vivid E9 with XD Clear with 1.5-4.6 MHz active matrix
single crystal phased array probe) was conducted and
revealed an LVEF of 38%, severe mitral and moderate
tricuspid regurgitation. Left ventricle was also enlarged (65 mm LVEDD). Cardiac MRI (Magnetom 1.5T
scanner) with late gadolinium enhancement (LGE)
described non-ischemic lesions in medio-basal segment of the left ventricle, mesocardial postero-septal,
and subendocardial at the level of lateral wall of the left
ventricle, end-diastolic volume of 263 ml, end-systolic
volume of 197 ml with a 66 ml stroke volume. CMR
findings were suggestive with myocarditis accordingly to Lake Louis Criteria. No pericardial involvement
was described on imagistic studies. A final diagnosis of
subacute viral myocarditis after SARS-CoV2 infection
and heart failure was established. In line with current
guidelines, patient-centred treatment (betablockers,
diuretics, spironolactone, ARNI and SGLT2, anticoagulants, symptomatics) was prescribed. The patient experienced a prolonged recovery, at 1 month follow-up
supplementation of loop-diuretics was needed.
Case particularity: COVID-19-related myocarditis
with subsequent heart failure and atrial fibrillation is reported as a complication of SARS-CoV2 infection. We
consider an extended investigation of patients with all
forms vital to detect possible long-term cytokine storm
damage. Still there are gaps of knowledge regarding the
best diagnostic algorithm and management of heart failure after COVID-19 inflammatory cardiomyopathy,
with unknown impact on patients prognosis.
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27. Supradenivelarea
de segment ST la un
pacient cu factori de risc
coronarian: nu totdeauna
boală coronariană
I.A. Tabacu, M.M. Micheu, S.C. Onciul,
R.G. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Tumorile cardiace prezintă o etiopatogenie vastă și manifestări polimorfe și înșelătoare. În
rândul acestora, ca frecvență se remarcă metastazele
cardiace. Imagistica, reprezentată de ecocardiografia
transtoracică (cu sau fără substanță de contrast), ecocardiografia transesofagiană, tomografia computerizată și imagistica prin rezonanță magnetică, ajută la elucidarea diagnosticului.
Prezentare de caz: Aducem în discuție cazul unui pacient în vârstă de 46 de ani, fumător, cașectic, cu boală
arterială periferică stadiul IV Fontaine, diagnosticat
cu 4 luni anterior prezentării cu carcinom epidermoid
spinocelular keratinizant invaziv orofaringian stadiul
IV B, pentru care efectuase o cură de iradiere externă
de tip IMRT-VMAT, purtător de traheostomă și gastrostomă, care este transferat de la Camera de Gardă
de Ortopedie pentru aspect electrocardiografic de supradenivelare de segment ST în teritoriul anteroseptal,
ridicându-se suspiciunea de infarct miocardic acut cu
supradenivelare de segment ST. Totuși, pacientul nu relatează durere toracică, nu există modificări electrocardiografice în oglindă în restul teritoriilor și investigațiile
paraclinice nu au pus în evidență dinamică enzimatică
sugestivă de necroză miocardică. Se efectuează ecocardiografie transtoracică, aceasta ilustrând o formațiune
tumorală ce ocupă treimea apicală a ventriculului drept
și infiltrează septul interventricular, confirmată cu ajutorul ecocardiografiei cu substanță de contrast.
Particularitatea cazului: Cazul propus aduce în
discuție diagnosticul diferențial al supradenivelării de
segment ST, atrăgând atenția și asupra cauzelor mai
puțin întâlnite în practica de zi cu zi. Totodată, situsul
primar al tumorii, carcinomul scuamocelular orofaringian, nu are ca teritoriu tipic de metastazare cordul, cel
mai probabil fiind implicată o cale hematogenă de diseminare tumorală.
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ST-Segment elevation in
a patient with coronary
risk factors: not always
coronary artery disease
Introduction: Cardiac tumors present a multifaceted
pathogenesis and polymorfic and misleading manifestations. Among them cardiac metastases stand out
regarding the prevalence. Imaging techniques, i.e. transthoracic echocardiography (with or without contrast),
transesophageal echocardiography, cardiac computed
tomography and cardiovascular magnetic resonance
imaging, help in order to accurately pinpoint the
diagnosis.
Case presentation: We bring into discussion the case
of a 46-year-old patient, male, smoker, cachectic, with
peripheral artery disease stage IV, diagnosed 4 months
before the presentation with stage IV B epidermoid keratinizing invasive squamous cell oropharyngeal carcinoma, for which he received IMRT-VMAT external
radiation therapy, with tracheostomy and gastrostomy
tubes, who is referred to our clinic from the Orthopedic Emergency Room for anteroseptal ST-segment
elevation on the ECG, with suspicion of ST-elevation
myocardial infaction. However the patient does not
complain of thoracic pain, there are no reciprocal ECG
changes in the other territories and the paraclinical investigations do not show enzymatic dynamics suggestive of myocardial necrosis. The transthoracic echocardiography showed a tumor that occupies the apical third
of the right ventricle and infiltrates the interventricular
septum, confirmed by the transthoracic contrast echocardiography.
Case particularity: This case brings into discussion the
differential diagnosis of ST-segment elevation, drawing
attention also to the the less common causes. Moreover, with regard to the cell type and the primary site of
the tumor, the squamous cell oropharyngeal carcinoma
does not typically involve the heart and a hematogenous tumor cell dissemination should be taken into
consideration.
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28. Mixomul atrial și
defectul septal atrial –
o asociere complicată
A. Roungos, A. Zăvoi, M. Bostan,
C. Prisicariu, A. Dabija, G. Pricop,
A. Leonte, R. Leonte, R.A. Sascău,
C. Stătescu
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Particularitatea cazului: Cazul prezentat se distinge
prin aspectul ecocardiografic particular și surprinde
importanța unei evaluări complete, atât în cadrul diagnosticului diferențial, cât și al bilanțului preoperator.

Institutul De Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Iași

Atrial myxoma and
atrial septal defect – a
complicated association

Introducere: Mixoamele sunt cele mai frecvente tumori primare ale cordului adult și pot fi, în cazuri
excepționale asociate cu anomalii congenitale precum
defectele septale atriale.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 64 ani, cunoscută cu obezitate și hipertensiune arterială esențială, simptomatică prin fatigabilitate
și dispnee la eforturi medii. Aceasta este direcționată
clinicii noastre după obiectivarea ecocardiografică,
în cadrul unei consultații în regim ambulator, a unei
formațiuni înalt sugestive pentru mixom atrial stâng. La
internare, la examenul clinic nu se remarcă modificări
semnificative, iar din punct de vedere paraclinic se
decelează dislipidemie și glicemie bazală modificată.
EKG relevă ritm sinusal 80/min, cu două extrasistole
supraventriculare și o extrasistolă ventriculară. Ecocardiografia transtoracică obiectivează, la nivelul atriului
stâng, o formațiune pediculată, atașată la nivelul septului interatrial, cu contur bine delimitat, cu dimensiuni
de 25/17 mm, fără a interfera cu mișcarea valvei mitrale.
Bilanțul diagnostic a fost completat cu o ecocardiografie transesofagiană, care descrie suplimentar localizarea
și dimensiunile tumorii și, totodată, surprinde prezența
unui anevrism septal atrial asociat cu două mici defecte
septale atriale de 6 și respectiv 7 mm, cu șunt exclusiv
stânga – dreapta. Ulterior, examinarea CT a confirmat
aspectul benign al formațiunii și a oferit repere anatomice importante pentru pregătirea preoperatorie. Pacienta a fost, astfel, dirijată serviciului de Chirurgie Cardiovasculară, unde s-a practicat rezecția chirurgicală a
tumorii, cu evoluție favorabilă, fără complicații locale
sau sistemice. Diagnosticul diferențial al formațiunii a
inclus trombii intracavitari, vegetațiile și celelalte tipuri
histologice de tumori benigne și maligne, iar prezența
defectului septal atrial a complicat cazul, reprezentând
o posibilă sursă de embolii paradoxale și o provocare
deosebită intraoperatorie.

Introduction: Myxomas represent some of the most
common primary tumors of the heart in the adult population and may very rarely be associated with congenital anomalies such as atrial septal defects.
Case presentation: We report a case of a 64 year old
obese, hypertensive woman, who presents with dyspnea
on moderate exertion as well as fatigue. The patient is
admitted to our hospital after the discovery on transthoracic echocardiography of an intracardiac mass,
which was highly suggestive for a left atrial myxoma.
Results. On admission, the patient presents no abnormalities on physical exam, with blood tests showing
only slight deviations in the lipid and glucose profile.
The ECG presents a normal sinus rhythm 80/min with
two premature ventricular contractions and a premature atrial contraction. Transthoracic echocardiography revealed the presence of a well defined, pediculated, left atrial mass attached to the interatrial septum,
measuring 25/17 mm, with no apparent interference in
mitral valve motion. We supplemented our investigations with the use of transesophageal echocardiography
which further defined the dimensions and location of
the tumor, while also showing the presence of an atrial septal aneurysm associated to two small atrial septal
defects measuring 6mm and 7mm respectively, with a
left to right shunt. Cardiac CT examination confirmed
the benign aspect of the mass and offered important
anatomical elements, useful in preoperative planning.
The pacient was, therefore, admitted to our Cardiovascular Surgery department, where a successful surgical
resection of the tumor was performed, without any local or systemic complications, The differential diagnosis of this mass included intracavitary thrombi, vegetations, as well as other histological subtypes of benign or
malignant tumors, while the presence of an atrial septal
defect, which represents a possible source of paradoxical emboli, provided an additional challenge.
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Case particularity: This complicated case reflects the
importance of imaging in the diagnosis of intracardiac masses and associated congenital anomalies, in the
context of proper preoperative planning and the prevention of surgical complications.

29. Hematom mediastinal
și latero-cervical
postangioplastie percutană
la o pacientă
cu tiroidectomie totală
C. Popa, R. Brezeanu, A. Nistor
Spitalul Clinic de Urgență„ Bagdasar Arseni“,
București

Introducere: Angiografia coronariană este o metodă
esențială pentru evaluarea, cuantificarea stenozelor coronariene și pentru determinarea parametrilor hemodinamici. Fiind o procedură invazivă prezintă o serie
de potențiale complicații, minore sau majore. Majoritatea complicațiilor sunt minore, se remit fără intervenții
speciale și nu au consecințe pe termen lung. În situații
excepționale pot apărea complicații severe cu potențial
letal.
Prezentare de caz: Pacientă de 68 de ani adusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic De Urgență
„Bagdasar Arseni”, București pentru dispnee de repaus,
palpitații la domiciliu de 4-5 zile. Din istoric reținem
hipertensiune arterială în tratament, bigeminism și
trigeminism ventricular simptomatice în tratament cu
metoprolol, tiroidectomie totală la vârsta de 45 de ani
în tratament de substituție hormonală. La internare
stare generală bună, normoponderală (IMC 23,43kg/
m²), tegumente calde, uscate, murmur vezicular bilateral fără raluri, SpO2 96% spontan, TA 160/70, AV 60,
neregulat, fără sufluri cardiovasculare, puls periferic
prezent în distalitate, compensată cardiovascular.
Paraclinic bigeminism ventricular cu aspect BRS, axă
normală, fără anomalii ST-T, troponină negativă, NTproBNP crescut (5272 pg/ml), eutiroidiană (TSH=3,83
uIU/ml, FT4=1,56 ng/dl), radiografie toracică normală. EcoTT VS nedilatat cu FEVS 55%, fără anomalii de
cinetică segmentară, globală, AS dilatat (93 ml), anomalie diastolică II, RM II degenerativă, VD ușor dilatat,
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RT moderată, PAPs 37 mmHg, carotide fără plăci. Holterul ECG/24 h arată RS, ESV sub formă de bigeminism
(47,41% din timpul de monitorizare- 36,377 în absolut)
fără FiA/Flutter, pauze sinusale, tulburări de conducere
atrioventriculare sau de ritm maligne. Având în vedere
istoricul de bigeminism ventricular simptomatic persistent chiar și sub tratament cu beta blocante cât și posibilitatea de investigație coronarografică am investigat
o eventuală etiologie ischemică.
Am efectuat coronarografie prin abord radial drept
cu teaca 6F, cateter de diagnostic JR4 și JL3.5 ce arată
leziune 70-80 % ACD II tratată prin 1 DES cu rezultat
TIMI3. Am folosit un ghid Terumo hidrofilic 0,035’’
cu spasm radial intens remis spontan. O oră mai târziu
devine dispneică cu tuse și tumefiere a regiunii laterocervicale drepte ce ridică suspiciunea unei complicații
iatrogene, cu CT toracic în regim de urgență ce arăta
sângerare activă și hematom mediastinal cu leziunea
cel mai probabil în trunchiul brahiocefalic printr-un
defect parietal de 2.5 mm. Am administrat protamină
sulfat preventiv și cerut consult de chirurgie vasculară
ce recomandă monitorizare continuă și CT la 24 h, o
intervenție chirurgicală fiind riscantă după încărcarea
cu DAPT. S-a menținut stabilă hemodinamic fără viraj
hemoglobinic și a fost externată în ziua 8.
Particularitatea cazului: Cazul nostru evidențiază
potențialele complicații vasculare serioase ce pot surveni prin abord radial. Suspectăm că ghidul hidrofilic
a perforat o ramură arterială mică cu originea în trunchiul brahiocefalic sau ramuri din trunchiul tireocervical/artera mamară internă. Există o serie de cazuri
descrise în literatură soldate cu această complicație în
majoritatea cazurilor vascul incriminat era trunchiul
tireocervical sau artera mamară internă. Am presupus
că tiroidectomia a modificat anatomia locală și astfel
a dus la creșterea riscului de leziune iatrogenă. Managementul acestor complicații vasculare include tehnici
intervenționale (embolizare grăsoasă, stentare cu stenturi acoperite) sau chirurgicale de plastie. Din fericire
cazul nostru a fost manageriat conservator cu succes.
Considerăm că istoricul de tiroidectomie totală trebuie
să impună o abordare mai prudentă.
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Mediastinal hematoma
after percutan angioplasty
in a patient with total
tyroidtectomy
Introduction: Coronary angiography is an essential
method for coronary stenosis evaluation, quantification and for haemodinamic parameter assesment. Being
invasive it carries a series of minor and major potential complications. Most complications are minor, they
resolve without special intervention and carry no long
term consequences.
Case presentation: We present the case of a 68 year
old patient that came at the “Bagdasar Arseni” Clinical
Emergency Hospital in Bucharest with resting dyspneea, palpitations for 4-5 days. Her history includes primary hypertension, simptomatic ventricular bi and
trigeminy treated with metoprolol, total thyroidectomy
at the age of 45 treated with hormonal substitution.
Her physical exam shows a normal body weight (BMI
23.43) slightly dehydrated and warm skin, normal vesicular sounds with no crackles, room air SpO2 97%, BP
160/70 mmHg, 60 bpm iregular, normal heart sounds,
palpable simetric distal pulse, non tender mobile abdomen with no signs of acute peritonitis. Her paraclinical evaluation shows with sinus rhythm at 60 bpm,
ventricular bigeminy with LBB morphology, normal
QRS axis, QTc=488 msec, normal ST-T, negative troponin, high NTproBNP, normal blood count, euthyroid
(TSH=3.83 IU/ml, FT4=156 ng/dl), mild hiponatremia.
Clear chest X ray. TTecho with non-dilated LV 55 % EF,
dilated LA (93 ml) grade II diastolic disfunction, moderate MR and TR, slightly enlarged RV, PAPs 37 mmHg
and no carotid plaques on Doppler. Her 24 h ECG Holter shows sinus rhythm with frequent PVC (bigeminy)
47.41 % of time and 36.377 absolute, no AFib/Flutter,
sinus pauses or atrioventricular conduction disorders
or malign arrhytmias. Given her persistent symptomatic ventricular bigemy under beta blocker therapy and
the possibility of coronarography assessment, we decided to investigate a potential ischaemic etiology. We
performed a transradial coronary angiography using a
6F sheath, JR4 and JL 3.5 diagnostic cathether which
showed 70-80% RCA II stenosis treated with 1 DES
(TIMI 3). We used a Terumo hidrophilic 0,035’’ guidewire with severe radial spasm with metallic guidewire.
One hour later she is dyspenic with intense cough and
swollen right latero-cervical region and we suspected
38

an iatrogenic vascular complication so we went for
an emergency thoracic CT scan that showed an active
bleeding with the most probable lesion at the brachiocephalic trunk (BCT) through an apparent 2.5 mm parietal defect and mediastinal haematic collection. We
gave protamine sulphate and asked for a vascular surgeon opinion that recommends continued monitoring
and CT scan at 24 hours (surgical repair carried high
risk given she was on DAPT after the PCI). She was
stable with no HgB drop so she was discharged after 8
days.
Case particularity: Our case highlights potential serious vascular complication that can occured after transradial aproach. We suspect that the hidrofilic 0,035’’
guidewire had hit a BCT artery or thyreocervical trunk
or internal mammary artery. There are several cases
reported in literature that present this type of complication, most often the culprit branch“ being the BCT
or internal mamary artery. We suspect her thyroidectomy modified the local anatomy and predisposed to
this complication. The management of these vascular
complications includes interventional technique (embolisation with coils or fat, stenting with covered stent)
or surgical repair of the vessel. Fortunately the conservative management was successful however we think
that a history of thyroidectomy should warrant a more
cautious approach.

30. Este infecția cu virusul
imunodeficienței umane
factor de risc pentru
sindromul coronarian acut?
M. Bajdechi1, V. Bataila2,
A. Scafa-Udriște2, A. Nicula2, L. Zekra1,
I. Dumitru1, S. Rugina1
1

Universitatea Ovidius, Constanța
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
2

Introducere: În Europa, la pacienții infectați cu virusul
imunodeficienței umane, decesul de cauză cardiovasculară este raportat într-o proporție de 6,5% (1), 8% în
Franța (2) și 15% în America de Nord (3), boala coronariană devenind cea mai frecventă boală cardiovasculară în era terapiei antiretrovirale (4).
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Incidența bolii coronariene, în special a infarctului
miocardic acut, este în general mică în rândul persoanelor ce trăiesc cu HIV, însă poate fi de două ori mai
mare față pacienții cu aceleași caracteristici (sex, vârstă,
factori de risc). Odată cu îmbătrânirea acestei populații,
afectarea coronariană va fi mai frecventă.
Date recente au arătat că riscul intraspitalicesc al
evenimentelor adverse cardiace și cerebrvasculare la
persoanele cu sindrom coronarian acut și HIV este
similar celor HIV negative, însă riscul de recurență a
evenimentelor ischemice și rata de reinterări pentru
decompensări ale insuficienței cardiace, după un prim
episod de sindrom coronarian, este mai mare la persoanele ce trăiesc cu HIV(5).
Cât privește gradul de afectare coronariană, studii
mai vechi arătau că acesta este comparabil cu gradul
de afectare coronariană din populația generală, însă un
studiu recent a arătat că persoanele ce trăiesc cu HIV
au o rată de leziuni coronariene neobstructive mai
crescută (37,3% vs. 25,5%, p=0,06) și un scor SYNTAX
rezidual mai mare (6).
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârsta de 33 de ani, fumător, care s-a prezentat la camera de gardă cu durere tipic anginoasă, continuă, ce
a debutat cu trei ore anterior prezentării, fără alte fenomene, fiind primul episod din viață. Examenul obiectiv
nu a pus în evidență modificări patologice. Din istoricul medical reținem infecție cu HIV dobândită în copilărie prin manevre iatrogene, pacientul făcând parte
din „cohorta HIV“ din România, fiind, în prezent, sub
tratament antiretroviral actual cu darunavir, ritonavir,
abacavir și emtricitabină.
Electrocardiograma a evidențiat ritm sinusal, cu alura ventriculară de 80/min, unda Q și minimă supradenivelare de segment ST în DII, DIII și aVF și undă T
negativă în DIII și aVF și undă R in V1. Biologic s-a
evidențiat creșterea markerilor de necroză miocardică.
Astfel, s-a pus diagnosticul de infarct miocardic acut
inferior-posterior. Angiografic, s-a remarcat la nivelul
unui ram postero-lateral din artera circumflexă leziune
stenotică severă în segmentul proximal, cu flux păstrat
și o altă leziune stenotică lungă, moderată, la nivelul
segmentului mediu al arterei interventriculare anterioare. S-a practicat angioplastie cu stent farmacologic
activ de 2,25x15mm, cu rezultat final bun. Ecocardiografia convențională a evidențiat hipokinezie la nivelul
peretelui inferoseptal bazal și akinezie perete inferior
la nivel bazal, cu fracție de ejecție a ventricului stâng
de 51%, cu strain global longitudinal scăzut (-16,4%)
și regurgitare mitrală ușoară. Cât privește tratamentul
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medicamentos, la debutul sindromului coronarian pacientul a primit încărcare cu acid acetilsalicilic 300mg
și ticagrelor 180mg, atorvastatină 80mg, nebivolol 5mg
și pantoprazol 40mg. După analiza schemei antiretrovirale, din cauza potențialelor interacțiui medicamentoase, s-a înlocuit ticagrelor cu clopidogrel, urmând ca
pacientul să fie reevaluat de către medicul infecționist
pentru reconsiderarea schemei terapeutice. Evoluția
pacientului a fost favorabilă pe parcursul spitalizării,
urmând ca leziunea coronariană restantă sa fie reinvestigată într-un timp doi.
Particularitatea cazului: Persoanele ce trăiesc cu HIV
pot dezvolta ateroscleroză precoce, accelerată și difuză ducând la boală coronariană extensivă de la vârste
mai tinere. Tratamentul medicamentos la pacienții ce
dezvoltă sindrom coronarian acut este același ca în
populația generală, însă posibilele interacțiuni medicamentoase trebuie avute în vedere, adaptarea schemei
terapeutice în colaborare cu medicul infecționist fiind
un obiectiv la acești pacienți.

Is human imunodeficiency
virus infection a risk
factor for acute coronary
syndrome?
Introduction: Cardiovascular deaths accounted for
6.5% (1) of total deaths in a large study of people living
with HIV from Europe, 8% in France (2) and 15% of
deaths in USA HIV outpatient study (3). Coronary artery disease (CAD) has become an important cause of
mortality in people living with HIV (PLHIV) (4).
The incidence of CAD, especially of acute myocardial infarction, is lower in people living with HIV, but
may be twice as high as in patients with the same cardiac risk factors. As people living with HIV get older,
they will be more affected by CAD.
Recent data showed that the in-hospital risk of
MACE (major adverse cardiac events) in PLHIV is
similar to HIV-negative, but the risk of recurrence of
cardiac events after discharge for a first episode of acute
coronary syndrome is higher in these patients (5).
Recent studies showed that people living with HIV
have a higher rate of non-obstructive coronary lesions
39

POSTERE 1 /
POSTERS 1

and a higher residual SYNTAX score, after an acute coronary syndrome (6).
Case presentation: We report a case of a 33-year-old
Caucasian man, who presented himself to the on-call
room for chest pain. He didn’t have other risk factors
for coronary artery disease, except for smoking. His
physical examination and laboratory tests were unremarkable. He was living for 30 years with HIV, undergoing treatment with darunavir, ritonavir, abacavir and
emtricitabin and he was part of „The Romanian HIV
cohort”, which includes over 5000 patients were infected during childhood between 1987-1989.
The ECG showed sinus rhythm, Q wave and ST elevation in DII, DIII and aVF and negative T wave in
DIII and aVF and R wave in V1. Laboratory tests revealed elevated cardiac necrosis markers. The diagnosis
of infero-posterior acut myocardial infarction was estabilished. The angiography showed a severe stenosis in
the postero-lateral branch of the circumflex artery and
a moderate stenosis in the mid segment of left anterior
descending artery. Primary angioplasty with drug eluding stent was performed with a good result. Echocardiography showed inferioseptal hypokinesia and basal
inferior akinesia, left ventricular ejection fraction 51%,
reduced global longitudinal strain (-16.4%) and mild
mitral regurgitation. The initial drug treatment consisted of acetilsalicilic acid 300mg, ticagrelor 180mg, atorvastatin 80mg, nebivolol 5mg and pantoprazol 40mg.
After reviewing the antiretroviral regimen, it was decided to switch ticagrelor with clopidogrel, because of
drug-drug interactions. The restant coronary lesion in
the anterior descending artery will be investigated later.
Case particularity: People living with HIV can develop early, diffuse and accelerated atherosclerosis, which can lead to coronary heart disease at young ages.
Drug treatment in PLHIV who develop acute coronary
syndrome is the same as in the general population, but
possible drug interactions must be considered. Collaboration with the infectious disease specialist in order
to adjust antiretroviral therapy should be an objective
in these patients.
The research leading to these results has received
funding from the EEA Grants 2014-2021, under Project contract no. 33 ⁄ 2021
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31. Complicație
rară neurologică
post-procedurală la un
pacient cu NSTEMI
B.M. Dițu, I. Stancă, A.C. Popescu,
M.L. Santa, Ș. Bălănescu
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

Introducere: Coronarografia și cateterismul cardiac
reprezintă proceduri minim invazive relativ sigure, cu
o rată redusă de apariție a complicațiilor majore (< 2%
dintre proceduri). Riscul de complicații cerebro-vasculare (în special accident vascular cerebral) este de
aproximativ 0,07%. Encefalopatia indusă de substanța
de contrast reprezintă o complicație rară constând în
deficite neurologice tranzitorii care pot mima un AVC.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 60 ani, cu
multiplii factori de risc cardio-vascular, se prezintă în
urgență cu infarct miocardic acut fără supradenivelare
de segment ST. Are antecedente de infarct miocardic in
2018, când s-a efectuat angioplastie cu un stent activ la
nivelul arterei coronare drepte. La acel moment, postprocedural, pacientul a asociat cefalee cu salt tensional, pareză facială stângă, cu examen CT cerebral cu
aspect normal, interpretat ca AIT.
În internarea actuală, se efectuează coronarografie,
cu decelarea de stenoză stânsă la nivelul arterei descendente anterioare și se realizează angioplastie cu
două stenturi active, fără complicații intra-procedurale.
Post-procedural pacientul prezintă cefalee, salt hipertensiv și tulburări de oculomotricitate. Se efectuează CT cerebral în urgență, fără decelarea de leziuni ischemice acute, însă din cauza suspiciunii clinice, înalte, de
atero-/cardioembolie, se realizează angioCT cerebral,
care exclude o ocluzie vasculară, însă cu evidențierea
de hipoplazie de arteră bazilară și persistența de arteră trigeminală.
Astfel, atât un posibil AVC prin mecanism aterotrombotic, cât și prin embolizare au fost excluse prin
examinarea angioCT, și având în vedere că, simtomatologia a debutat după coronarografie, cu simptome asemănătoare cu cele de acum 4 ani, considerăm diagnosticul, cel mai probabil, de encefalopatie la substanța
contrast.
Particularitatea cazului: Persistența de arteră trigeminală are o prevalență de 0,12-1% și se poate asocia cu
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nevralgie trigeminală, oftalmoplegie, anevrisme intracraniene. Cazul de față asociază această anatomie vasculară cerebrală particulară, cu o posibilă complicație
rară în cadrul angiografiei – encefalopatie la substanța
de contrast.

Rare post-procedural
neurological complication
in a patient with NSTEMI
Introduction: Coronary angiography and cardiac catheterization are relatively safe minimally invasive procedures with a low rate of major complications (< 2% of
procedures). The risk of cerebrovascular complications
(especially stroke) is approximately 0.07%. Contrastinduced encephalopathy is a rare complication consisting of transient neurological deficits that may mimic
a stroke.
Case presentation: A 60-year-old patient with multiple cardiovascular risk factors presents to the emergency department with acute non-ST-segment elevation
myocardial infarction. He has a history of myocardial infarction in 2018, when angioplasty with an active
stent in right coronary artery was performed. At that
time, post-procedurally, the patient associated headache, hypertension and left facial paresis, with normalappearing brain CT scan interpreted as TIA.
In the current admission, coronary angiography was
performed, with detection of tight stenosis in the anterior descending artery and angioplasty with two active
stents was performed, without intra-procedural complications.
Post-procedurally the patient presents headache,
hypertensive jump and oculomotor impairment. Emergency brain CT is performed, without detection of acute ischemic lesions, but due to high clinical suspicion of
atherosclerotic/cardiac embolization, cerebral angioCT
is performed, ruling out a vascular occlusion, but with
evidence of basilar artery hypoplasia and persistence of
trigeminal artery.
Thus, both a possible stroke by atherothrombotic
mechanism and embolization were excluded by angioCT examination, and considering that the symtomatology started after coronary angiography with

POSTERE 1 /
POSTERS 1

similar symptoms 4 years ago, we consider the most
likely diagnosis of contrast encephalopathy.
Case particularity: Trigeminal artery persistence has
a prevalence of 0.12-1% and may be associated with
trigeminal neuralgia, ophthalmoplegia, intracranial
aneurysms. The present case associates this particular
cerebral vascular anatomy with a possible rare complication in angiography - contrast encephalopathy.

32. Disecție spontană
de artere coronare la
o pacientă tânără –
o provocare de
diagnostic etiologic
A. Cozgarea, C. Zagoni, O. Stoia,
C.I. Bitea, M.O. Negrea, M. Teodoru
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sibiu

Introducere: Disecția spontană de artere coronare
(DSAC) constituie o cauză importantă de sindroame
coronariene acute, uneori evoluând chiar cu moarte
cardiacă subită. Incidența DSAC este crescută în rândul
femeilor tinere, care nu prezintă factori de risc cardivasculari. Atât mecanismele fiziopatologice, cât și tratamentul diferă în cazul DSAC față de sindroamele coronariene acute de altă etiologie, iar rezultatele revascularizării angiografice sau prin by-pass pot fi în multe
situații nefavorabile. DSAC este responsabilă pentru
aproximativ 0,1-0,4% din cazurile de sindroame coronariene acute, iar în cazul femeilor tinere, incidența
crește la aproximativ 25%. Factorii predispozanți, cel
mai frecvent, incriminați sunt starea postpartum, displaziile fibromusculare, bolile de țestut conjunctiv și
terapiile hormonale.
Prezentare de caz: Subiectul acestei prezentări îl constituie o pacientă în vârstă de 40 de ani, fără patologii
cardiovasculare documentate, care se prezintă pentru
durere toracică tipic anginoasă, palpitații și fenomene
digestive. Obiectiv, pacienta era stabilă hemodinamic,
TA=125/70 mmHg, AV=100/minut, ritmic, SpO=98%
spontan, fără semne de stază pulmonară sau sistemică
și cu un examen clinic, altminteri, fără particularități.
Electrocardiografic se vizualizează subdenivelare
minimă difuză de segment ST și undă T bifazică în
41
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V1-V3, iar markerii de citoliză miocardică prezintă
creștere în dinamică.
Ecocardiografic la internare se constată un ventricul
stâng cu funcție sistolică pastrată, cu rocking apical,
fără valvulopatii semnificative și fără semne indirecte
de hipertensiune pulmonară.
Analizele de laborator nu decelează alte modificări
semnificative.
Ținând cont de simptomatologie și de valorile crescute ale marker-ilor de necroză miocardică, cu dinamică tipică unui infarct miocardic acut, se decide explorarea angiocoronarografică a pacientei. Se evidențiază
prezența unei punti musculare la nivelul segmentului
mijlociu al arterei descendente anterioare, realizând o
pensare sistolică moderată. De asemenea, se evidențiază
disecția spontană, lungă, a arterei circumflexe și a arterei obtuze marginale I. Se decide implantarea a 3 stenturi farmacoactive, cu rezultat final bun.
Cu tratamentul intervențional instituit și sub tratament medicamentos optimal, pacienta prezintă
evoluție favorabilă și se externează stabilă din punct de
vedere hemodinamic, cu remisia completă a simptomatologiei.
Particularitatea cazului: Subiectul cazului prezentat se
referă la o pacientă tânără, fără factori de risc cardiovasculari identificabili, care este diagnosticată cu sindrom coronarian acut prin disecție spontană de artere
coronare. În cazul acestei paciente, tratamentul prin
angioplastie cu implantare de stenturi farmacoactive a
avut un rezultat optim, cu rezoluția simptomatologiei,
fără complicații periprocedurale.
În mod particular, la această pacientă nu s-au putut
identifica factorii predispozanți întâlniți în mod uzual
în DSAC. Pacienta este investigată pe linie reumatologică, în vederea diagnosticării unei eventuale afectări
de țesut conjunctiv, care ar fi putut precipita evenimentul coronarian acut.
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Spontaneous coronary
artery dissection in a young
patient – a diagnostic
challenge regarding
etiology
Introduction: Spontaneous coronary artery dissection (SCAD) is an important cause of acute coronary
syndromes, sometimes even with the clinical presentation of sudden cardiac death. The prevalence of SCAD
is higher amongst young women with no cardiovascular risk factors. The pathophysiological mechanisms
involved in generating SCAD, as well as the treatment
options available in this pathology differ when compared to acute coronary syndromes of different etiologies.
One crucial aspect in this regard refers to the poorer
results obtained by percutaneous revascularization or
coronary artery bypass in SCAD. SCAD is responsible
for approximately 0.1-0.4% of acute coronary syndromes. The prevalence is increased to approximately 25%
in young women, however. The most frequently incriminated predisposing factors are postpartum status,
fibromuscular dysplasia, connective tissue disorders,
and hormonal therapies.
Case presentation: This paper describes the case of a
40-year-old woman, with no documented cardiovascular diseases presenting with typical anginal pain, palpitations, and digestive symptoms in the emergency
room. Clinical examination revealed a hemodynamically stable patient with a BP=115/70 mmHg, HR=65
bpm with rhythmic heart sounds, O2sat of 98% spontaneously, with no signs of pulmonary or systemic
congestion. The clinical examination was otherwise
unremarkable.
Ekg revealed a minimal diffuse ST depression and
biphasic T waves in precordial leads V1 to V3. Myocardial necrosis markers were elevated with a rising
pattern typical for myocardial infarction. Echocardiography showed an LV with a normal size and normal
contractile function but with apical rocking motion.
No significant valvopathies were detected, nor any indirect signs of pulmonary hypertension. Lab results
showed no other significant changes apart from the rise
in myocardial necrosis markers.
A decision was made to perform angiocoronarography. The examination provided imaging evidence
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of myocardial bridging in the middle segment of the
anterior descending artery which determined a moderate degree of systolic compression. In addition, a long
spontaneous dissection of the circumflex artery and the
first obtuse marginal artery was observed. Three drugeluting stents were implanted to control the lesions,
with a good final result.
After undergoing the aforementioned interventional
procedure and under optimal medication, the patient
had no further symptoms and was discharged clinically
stable.
Case particularity: The presented case refers to a young female patient with no cardiovascular risk factors
presenting with an acute non-ST elevation myocardial
infarction determined by spontaneous coronary artery
dissection. In this particular case, interventional treatment with the implantation of drug-eluting stents was
an efficient therapeutic course and resolved her symptoms with no periprocedural complications.
As a particularity for this case, there were no identifiable predisposing factors for SCAD. Upon discharge,
the patient was instructed to follow up by performing
the necessary investigations for excluding a connective tissue disorder that may have precipitated the acute
events described in this case.

33. Închidere percutană, cu
device, a unui defect septal
atrial tip ostium secundum
F. Rasinar, L. Daneasa, I. Cevei, R. Rasinar,
A. Lacatusu, C. Mornoș, D. Gaita, C. Luca,
D. Brie
Institutul De Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Defectul septal interatrial (DSA) reprezintă o malformație congenitală care constă intr-o comunicare anormală între cele 2 atrii. Este una dintre
cele mai comune malformații, fiind prezentă la 5-10%
dintre copiii cu patologie congenitală cardiacă, reprezentând 80% din totalul defectelor septale interatriale.
Închiderea defectului septal ar trebui să se realizeze
înainte de instalarea modificărilor ireversibile (a fibrozei atriale și a afectării circulației pulmonare) putând fi
făcută intervențional sau chirurgical.
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Închiderea defectului nu este recomandată la
pacienții cu sindrom Eisenmenger (șunt dreapta stânga) sau la pacienții cu rezistențe vasculare pulmonare
> 5WU și care sunt pe tratament pentru hipertensiune
pulmonară.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 8 ani, fără antecedente heredo-colaterale cunoscute, naștere naturală, 38 săptămâni, GN 3500 g, scor APGAR 10, recent
diagnosticată cu defect septal interatrial de tip ostium
secundum este adresată clinicii noastre în vederea închiderii percutane a defectului.
La examenul obiectiv se decelează un suflu sistolic
gradul II în spațiul II-III intercostal, parasternal stâng,
iar la examenul ECG se decelează un bloc minor de
ramură dreaptă, fără alte modificări. S-a realizat ecocardiografie transtoracică și transesofagiană care au
decelat un DSA de tip ostium secundum de 10 mm, cu
margini de dimensiuni adecvate, fără semne de hipertensiune pulmonară. Se decide închiderea percutană a
DSA printr-un dispozitiv de „umbreluță”.
Se efectuează sizing balloon cu balon Amplatzer 18
mm, cu măsurarea unei incizuri la nivelul defectului de
aproximativ 11 mm (tehnica „stop flow”). Se efectuează
implantul unui device Septal Occluder 11 mm. Postimplant, device bine poziționat, care pare că prinde între
cele două discuri septum secundum, fără obstrucție în
tractul de ejecție sistemic și pulmonar, fără interferența
device-ului cu valvele atrioventriculare sau cu sinusul
coronar, fără compresiunea suprarădăcinii aortice, fără
lichid pericardic. Pacienta a fost externată a 3 a zi după
intervenție, fiind recomandat tratament cu aspirina 100
mg/zi pentru 6 luni.
Particularitatea cazului: Închiderea percutană, cu device, a unui defect septal interatrial este o tehnică sigură
și eficientă. Prin comparație cu chirurgia, aceasta este
mai puțin invazivă, cu o recuperare mult mai rapidă și
un impact psihologic mai redus. Pană la 90% din cazurile de defect septal interatrial de tip ostium secundum
pot fi închise pe cale percutană. În ultimul deceniu, închiderea defectului septal atrial a devenit tratamentul
de elecție în majoritatea cazurilor. Îmbunătățirea caracteristicilor device-ului în ceea ce privește structura
și tehnica de delivrare a acestuia, precum și creșterea
numărului de centre și a experienței operatorilor, fac
ca această procedură să fie una sigură. De asemenea,
în ultimii ani au fost înregistrate progrese în ceea ce
privește diagnosticarea acestei patologii. Complicațiile
raportate în literatură, includ formarea de trombi, embolizarea device-ului, șunturile reziduale sau hipersensibilitatea la nichel. Dispozitivele moderne sunt dispo43
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nibile într-un panel larg de dimensiuni, cu mecanisme
de delivrare îmbunătățite pentru a putea fi recaptate,
repoziționate și a închide în siguranță defectele septale
atriale simple și complexe.

Percutaneous closure of
secundum atrial septal
defect
Introduction: The ostium secundum atrial septal defect represents a congenital malformation which consists in an abnormal communication between the two
atria. It is one of the most common malformations, being present in 5-10% of children with congenital heart
disease. It represents 80% of all interatrial septal defects. Closure of the septal defect should be performed
before the onset of irreversible changes (atrial fibrosis
and impaired pulmonary circulation). Only ostium secundum ASDs with adequate edges are generally suitable for percutaneous closure with a device.
Closure of the defect is not recommended for patients with Eisenmenger syndrome (right to left shunt)
or for patients with pulmonary vascular resistance >
5WU even if they have already been on pulmonary
hypertension therapy.
Case presentation: 8-year-old patient with no known
history, natural birth, 38 weeks, GN 3500 g, APGAR
score 10, recently diagnosed with atrial septal defect
of ostium secundum type is addressed to our clinic for
percutaneous closure of defect.
The clinical examination found a grade II systolic
murmur on the left side of the sternum, fixed split second heart sound and the he ECG showed incomplete
right bundle branch block. The transtoracic and transesophageal echocardiogram showed a ostium secundum
type ASD of 10 mm without pulmonary hypertension
signs. We decided to close the ASD with a device.
Sizing balloon is performed with an 18 mm Amplatzer balloon, with the measurement of an incision at the
defect level of approximately 11 mm (measurement by
„stop flow” technique). An 11 mm Septal Occluder is
implanted. Postimplant, a well-positioned device that
appears to cling between the two disks the septum secundum, no obstruction in the systemic and pulmonary ejection tract, no interference of the device with
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atrioventricular valves or coronary sinus, no compression of the aortic root, no pericardial fluid. The patient
was discharged on the 3rd day after the operation, and
aspirin treatment of 100 mg / day was recommended
for 6 months.
Case particularity: Percutaneous device closure of an
interatrial septal defect is a safe and effective technique.
It is less invasive compared to surgery and has a much
faster recovery and a lower psychological impact. Up
to 90% of cases of interatrial septal defect of the ostium
secundum type can be closed percutaneously. In the
last decade, closure of the atrial septal defect has become the treatment of choice in most cases. The improvement of the device’s features in terms of its structure
and delivery technique, as well as the increase in the
number of centers and the experience of the operators,
make this procedure a safe one. Moreover, the discovery of this pathology in early childhood recorded great improvements in recent years. Complications reported in the literature include thrombus formation, device embolization, residual shunting, or hypersensitivity
to nickel. Modern devices are available in a large panel,
with improved delivery mechanisms so that simple and
complex atrial septal defects can be safely closed.

34. Malformații cardiace
congenitale – evoluție la
vârsta adultă
B.Ș. Profire, A. Clement, R. Sascău,
C. Stătescu
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I. M. Georgescu“, Iași

Introducere: Canalul atrioventricular comun reprezintă un grup de malformații cardiace structurale, asociind defect septal atrial tip ostium primum, defect septal
ventricular tip inlet și anomalii de formare a valvelor
atrioventriculare. Datele din literatura de specialitate
sugerează o prevalență mai mare a persistenței venei
cave superioare stângi în rândul pacienților cu această
malformație.
Prezentare de caz: Se prezintă cazul unui pacient în
vârstă de 37 de ani, diagnosticat la naștere cu patologie cardiovasculară congenitală (canal atrioventricular comun complet, stenoză pulmonară valvulară și
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infundibulară strânsă, drenaj venos sistemic aberant
– persistență venei cave superioare stângi), la vârsta
de 13 ani realizându-se închiderea defectului septal
atrial și ventricular, sutura cleftului mitral și tricuspidian, valvotomie pulmonară și rezecția modelantă infundibulară a tractului de ejecție al ventriculului
drept. În prezent, pacientul este adresat Institutului de
Boli Cardiovasculare Iași cu observație de defect septal
ventricular membranos restant postoperator, acuzând
palpitații, dispnee la eforturi medii și dispnee paroxistică nocturnă.
La internare, examenul clinic a relevat un pacient
stabil hemodinamic (TA=110/80 mmHg, SpO2=98%),
zgomote cardiace aritmice (FC=95 bpm), cu suflu holosistolic cu maxim de auscultație parasternal stâng,
fără semne de congestie pulmonară, cu hepatomegalie,
splină palpabilă, sclere ușor icterice. Electrocardiograma de repaus a obiectivat prezența fibrilației atriale, cu
bloc major de ram drept și hemibloc stâng antero-superior. Din punct de vedere biologic, pacientul asociază sindrom de colestază. Examinarea ecocardiografică
transtoracică a observat un ventricul stâng cu dimensiuni la limita superioară a normalului, cu funcție sistolică prezervată; dilatarea ventriculului drept, cu prezervarea funcției sistolice (RVFAC=37%, TAPSE=20 mm,
S’t=12,1 cm/s); dilatare importantă biatrială și de sinus
coronar; regurgitare mitrală și tricuspidiană moderată;
hipertensiune arterială pulmonară posibilă; vena cavă
inferioară dilatată, cu colaps diminuat. Diagnosticul
de defect septal ventricular membranos restant postoperator a fost infirmat, surpriza evaluării ecocardiografice fiind însă obiectivarea unei alte malformații
congenitale, respectiv a unui defect muscular restrictiv
în treimea medială a septului interventricular, cu șunt
stânga-dreapta. În vederea aprecierii semnificației hemodinamice a comunicării interventriculare, s-a calculat raportul debitelor (Qp/Qs=1,47), excluzând astfel
necesitatea închiderii defectului. Pentru confirmarea
diagnosticului și susținerea acestei opțiuni terapeutice, s-a realizat tomografie computerizată cardiacă, care
a evidențiat o comunicare de 2 mm cu șunt inversat
dreapta-stânga între atriul drept imediat supravalvular tricuspidian și atriul stâng (defect septal atrial tip
ostium primum restant postoperator) și o comunicare
în bandă la nivelul porțiunii medii a septului interventricular, cu aspect în deget de mănușă, cu o deschidere
mult redusă (2 mm) la nivelul ventriculului drept.
Sub tratament diuretic, betablocant și anticoagulant,
evoluția pacientului a fost favorabilă, cu ameliorarea fenomenelor de insuficiență cardiacă dreaptă.
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Particularitatea cazului: Particularitatea cazului derivă din existența unui sindrom plurimalformativ congenital, cu asocierea dintre canalul atrioventricular
comun complet, stenoza pulmonară valvulară și infundibulară – corectate chirurgical în copilărie, persistența
venei cave superioare stângi și defectul septal ventricular muscular restrictiv diagnosticat la vârsta adultă.

Congenital heart disease –
follow-up of an adult
patient
Introduction: The common atrioventricular canal represents a group of structural heart diseases, encompassing an ostium primum atrial septal defect, an inlet
ventricular septal defect, and a single atrioventricular
valve. Literature data implies a higher prevalence of
persistent left superior vena cava among patients with
this heart malformation.
Case presentation: We present the case of a 37-yearold male patient, diagnosed at birth with congenital
heart disease (complete atrioventricular canal, severe
valvular and infundibular pulmonary stenosis, anomalous systemic venous drainage – persistent left superior vena cava), surgically repaired at 13 years of age via
atrial and ventricular septal defect closure, mitral and
tricuspidian cleft suture, pulmonary valvotomy and
infundibular resection of the right ventricle outflow
tract. At the present time, the patient is admitted to
the Cardiovascular Diseases Institute Iași with suspected postoperative remaining membranous ventricular
septal defect, his symptoms being exertional dyspnea,
paroxysmal nocturnal dyspnea, and heart palpitations.
On admission, the clinical examination revealed a
hemodynamically stable patient (BP=110/80 mmHg,
SpO2=98%), an irregular heartbeat (HR =95 bpm), a
holosystolic murmur best heard along the left sternal
edge, with no signs of pulmonary congestion, enlarged
liver and spleen, and scleral icterus. The resting electrocardiogram showed the presence of atrial fibrillation, with right bundle branch block and left anterior
fascicular block, and the full blood workup showed
cholestasis syndrome. Transthoracic echocardiography
illustrated a left ventricle with dimensions at the upper reference limit, with preserved systolic function; a
45
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dilated right ventricle with preserved systolic function
(RVFAC=37%, TAPSE=20 mm, S’t=12,1 cm/s); biatrial
enlargement with coronary sinus dilatation; moderate
mitral and tricuspid regurgitation; possible pulmonary arterial hypertension; dilated inferior vena cava.
Consequently, the suspected postoperative remaining
membranous ventricular septal defect was infirmed;
however, the unexpected finding on echocardiography
was the presence of another congenital heart anomaly,
in the form of a restrictive muscular septal defect in
the medial third of the interventricular septum, with a
left-to-right shunt. In order to assess the hemodynamic
significance of the interventricular communication,
the ratio of pulmonic to systemic blood flow was calculated (Qp/Qs=1,47), therefore excluding the indication
for correction. To confirm the diagnosis and to support
this therapeutic option, cardiac computed tomography
was performed, showing a 2 mm communication with
an inverted right-to-left shunt between the right atrium
and the left atrium (ostium primum atrial septal defect
remaining postoperatively), and a band-like communication in the middle part of the interventricular septum, with finger-in-glove appearance, with a small opening (2 mm) in the right ventricle.
Following diuretic, beta-blocker, and anticoagulant
treatment, the patient›s evolution was favorable, with
alleviated symptoms of right-sided heart failure at discharge.
Case particularity: The peculiarity of the case derives
from the association between a congenital plurimalformative syndrome, constituted by a complete atrioventricular canal, valvular and infundibular pulmonary
stenosis – both corrected in childhood, persistent left
superior vena cava, and a restrictive muscular ventricular septal defect diagnosed in adulthood.

35. O poveste fără sfârșit
T.M. Bărboi, M. Șerban, R. Enache,
L. Mandeș, B.A. Popescu
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C. C. Iliescu“, București

Introducere: Speranța de viața pe termen mediu a tetralogiei Fallot operate a fost apreciată ca fiind bună,
cu o rată de supraviețuire la 20 de ani de peste 90%.
În ciuda supraviețuirii rezonabile până la vârsta mij46
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locie, mulți dintre acești pacienți dezvoltă multiple
complicații, incluzând tulburări de ritm și de conducere, disfuncție sistolică ventriculară, risc crescut de endocardită infectioasă și de regurgitare pulmonară sau
tricuspidiană, unele necesitând multiple reintervenții.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient diagnosticat cu pentalogie Fallot (stenoză pulmonară
infundibulară și valvulară importante, hipoplazie de
trunchi și ramuri ale arterei pulmonare, DSV tip perimembranos, DSA tip ostium secundum și dextropoziție
de aortă) care a efectuat corecție chirugicală completă la vârsta de 3 ani. Pacientul dezvoltă postoperator
regurgitare pulmonară severă. În 2008 se intervine
chirurgical pentru refacerea tractului de ejecție a VD
(TEVD) prin implantarea unui conduct Contegra nr.
21 cu proteză biologică pulmonară încorporată. În
2014 pacientul este diagnosticat cu endocardită bacteriană cu vegetații la nivelul protezei biologice pulmonare și a valvei aortice. Evoluția ulterioară a pacientului
este marcată de calcificarea conductului valvulat Contegra care a determinat: stenoză și regurgitare valvulară
pulmonară severă, disfuncție ventriculară dreaptă și
regurgitare tricuspidiană. Se efectueaza în 2016 îndepartarea valvei atașate conductului Contegra, care a
fost înlocuită cu o bioproteza Biointegral nr. 25, plastie
de lărgire la nivelul feței anterioare a TEVD cu petec
de pericard bovin și comisuroplastia valvei tricuspide.
Având în vedere caracterul dinamic al evoluției acestei condiții congenitale, pacientul a fost urmărit la fiecare 6 luni pentru o perioadă de 7 ani, de la ultima
intervenție chirurgicală. Dat fiind riscul crescut de
apariție a tulburărilor de ritm și de conducere în astfel de cazuri, pacientul a fost monitorizat Holter ECG
postoperator, decelându-se 4 pauze sinusale cu durată
de până la 8900 ms și ritm joncțional cu o alură ventriculară medie de 35/min. Astfel, a fost indicată și
efectuată implantarea unui cardiostimulator DDDR.
Reevaluarea ecocardiografică din cadrul internării a
evidențiat stenoză supraanulară la nivelul locului de
inserție a conductului în trunchiul arterei pulmonare,
care determină flux turbulent și un gradient maxim
de 32 mmHg, aspect ce necesită monitorizare, putând
evolua, în timp, spre o stenoză supravalvulară severă.
Particularitatea cazului: Acest caz ilustrează faptul
că tratamentul chirurgical al pacienților cu pentalogie Fallot, chiar dacă este efectuat în timp util, nu este
curativ, putând fi considerat mai degrabă o paleație pe
termen lung.
Majoritatea pacienților diagnosticați cu boli cardiace
congenitale necesită urmărire proactivă pe termen lung
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deoarece se află la risc crescut atât prin complicațiile
ce decurg din boala inițială și multiplele intervenții de
corecție ale acesteia, cât și prin efectul pe care bolile
dobândite ale adultului le pot avea asupra unui cord
afectat congenital.

A never ending story
Introduction: Mid-term survival of repaired tetralogy
of Fallot has been documented to be good, with 20-year
survival rates around 90%. Despite reasonable survival
to middle age, many of these patients develop multiple
complications, including rhythm and conduction disturbances, ventricular systolic dysfunction, increased
risk of infective endocarditis, pulmonary and/or tricuspid regurgitation, some of these requiring reinterventions.
Case presentation: The focus of our presentation is a
patient diagnosed with Fallot pentalogy (significant
infundibular and valvular pulmonary stenosis, hypoplasia of the pulmonary artery trunk and branches, perimembranous VSD, ostium secundum ASD and aortic
dextroposition) who underwent complete surgical correction at the age of 3 years. The patient developed severe pulmonary regurgitation postoperatively. As such,
in 2008, he underwent a surgical intervention in order
to restore the RV outflow tract (RVOT) by implanting a
Contegra 21 conduct with a built-in biological prosthesis. In 2014, the patient was diagnosed with bacterial
endocarditis with vegetation within the biological pulmonary prosthesis and the aortic valve. During followup, the calcification of the Contegra duct valve was
seen, leading to severe pulmonary stenosis and regurgitation, right ventricular dysfunction and tricuspid regurgitation. In 2016, the valve attached to the Contegra
duct was removed, being replaced with a Biointegral
bioprosthesis 25. Simultaneously, enlargement of the
anterior side of the RVOT with patches of bovine pericardium and commissuroplasty of the tricuspid valve
were performed. Taking in consideration the dynamic
nature of the evolution of this congenital condition,
the patient was followed every 6 months for a period
of 7 years, since the last surgery. Due to the known increased risk of rhythm and conduction disturbances,
the patient was monitored by Holter ECG, detecting 4
sinus pauses of up to 8900 ms and junctional rhythm
with an average heart rate of 35/min. The implantation
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of a DDDR pacemaker was performed. The echocardiographic assessment revealed supraanular stenosis
at the site of duct insertion into the pulmonary artery
trunk, causing a 32 mmHg peak gradient and requiring
regular follow-up.
Case particularity: This case illustrates that surgical
treatment in a patient with Fallot’s pentalogy, even
if performed in a timely manner, is not curative, but
rather a long-term palliation. Most patients diagnosed
with congenital heart disease require long-term proactive follow-up because they are at increased risk due to
the complications of the initial disease and its corrective interventions, as well as to the effect that acquired
diseases may have on a congenitally affected heart.

36. Transpoziția de vase
mari corectată congenital
– o problemă mare cât un
bloc
B.S. Tudurachi1, A. Leonte1,
M.M. Bostan1,2, L. Anghel1,2,
D. Astratinei1, A.M. Dabija1,
R.A. Sascău1,2, C. Stătescu1,2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu”, Iași
2
Universitatea de Medicină Și Farmacie „Grigore
T. Popa“, Iași

Introducere: Transpoziția de vase mari corectată congenital (TVMCC) reprezintă una dintre situațiile particulare de boli cardiace congeniale complexe, în care,
în prim-plan se regăsesc două discordanțe, astfel, pe de
o parte cea atrioventriculară și pe cealaltă parte ventriculoarterială. În teorie, cele două probleme reușesc
să compenseze componenta hemodinamică fiziologică
însă, în realitate, pot exista frecvent tulburări cu un puternic răsunet imediat și anume: defect septal ventricular în peste 80% din cazuri, stenoză pulmonară valvulară/infundibulară în 50% din cazuri, regurgitarea
valvei atrioventriculare sistemice ori în cele din urmă
malformații de ordin Ebstein-like. Un alt aspect care
se poate regăsi în rândul acestor pacienți este reprezentat de componenta anomaliilor de conducere prin
prisma poziționării anormale, atât a nodului atrioven47
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tricular cât și a fasciculului Hiss, de unde și riscul instalării în evoluție al unui bloc atrioventricular total. În
absența malformațiilor asociate, pacienții sunt asimptomatici însă din cauza faptului că ventriculul drept
funcționează ca și un ventricul sistemic, aceștia dezvoltă adesea în timp fenomene de insuficiență cardiacă.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente
în vârstă de 29 de ani, fără antecedente cardiovasculare
și heredo-colaterale cunoscute și fără medicație cronică la domiciliu, simptomatică prin astenie și amețeli
în ultima lună, fără sincopă, cu o electrocardiogramă
efectuată într-un serviciu de tip ambulatoriu, unde se
obiectivează bloc atrioventricular total, se internează
în clinica de Cardiologie din cadrul Institutului de Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași,
în vederea cardiostimulării electrice permanente. La
admisie în clinică, pacienta prezintă stare generală relativ bună, parametri hemodinamici stabili (TA=130/70
mmHg), zgomote cardiace bradicardice (FC=55/min),
fără semne de congestie sistemică sau pulmonară. Electrocardiograma documentează bloc atrioventricular
total 55/min, undă Q în DIII, aVF, QS în V1. Biologic,
pacienta prezintă parametri normali, atât biochimici,
cât și hematologici. Evaluarea ecocardiografică documentează levocardie, situs solitus; ventricul drept–sistemic dilatat cu funcție sistolică longitudinală prezervată și cu valvă tricuspidiană cu aspect Ebstein-like,
cu regurgitare moderată; ventricul stâng morfologic
nedilatat localizat sub atriul drept, cu funcție sistolică
globală prezervată. Radiografia toracică obiectivează
pedicul vascular alungit, absența convexității aortice și
pulmonare cu arc inferior stâng verticalizat. În contextul imaginilor obținute la examenul ecocardiografic și
radiologic, se decide efectuarea unui examen computer
tomograf cu substanță de contrast, care confirmă diagnosticul de TVMCC cu originea anormală a arterelor
coronare. Se practică cardiostimularea electrică permanentă prin implantare de dispozitiv bicameral cu rezultat final foarte bun și cu evoluție favorabilă a pacientei
pe parcursul internării.
Particularitatea cazului: Apariția unui bloc atrioventricular total în cazul unui pacient tânăr trebuie
să orienteze clinicianul și către o potențială patologie
congenitală și cu toate că aceasta este foarte rară, poate
pune probleme de diagnostic și management. Diagnosticul de TVMCC impune evaluare periodică clinică și
imagistică pentru decelarea complicațiilor tardive ale
acestuia (disfuncție și insuficiență a ventriculului drept
sistemic, regurgitare tricuspidiană progresivă). Tratamentul chirurgical rămâne rezervat situațiilor de anomalii asociate.
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Congenitally corrected
large vessel transposition –
a big problem as a block
Introduction: Congenital Corrected Large Vessel
Transposition (CCLVT) is a type of complicated congenital cardiac disease in which two discordances are
present: atrioventricular on the one hand, and ventricular-arterial on the other. In theory, the two issues
compensate for the physiological hemodynamic component, but in practice, there are common disorders
with a strong immediate resonance, such as ventricular
septal defect in over 80% of cases, valvular/infundibular pulmonary stenosis in 50% of cases, systemic atrioventricular valve regurgitation, or eventually Ebsteinlike malformations. Another aspect that can be found
among these patients is the component of conduction
abnormalities in terms of abnormal positioning of both
the atrioventricular node and the Hiss bundle, hence
the risk of developing a total atrioventricular block. In
the absence of associated malformations, patients are
asymptomatic, but due to the fact that the right ventricle functions as a systemic ventricle, they often develop
heart failure over time.
Case presentation: We present the case of a 29-year-old
patient with no cardiovascular or hereditary history, no
chronic medication at home, symptomatic of asthenia
and dizziness in the previous month, without syncope,
with an electrocardiogram performed in an outpatient
service, where total atrioventricular block is objectified
therefore admitted to the Cardiology clinic of the Institute of Cardiovascular Diseases „Prof. Dr. George I.M.
Georgescu“ Iași for permanent electrical cardiostimulation. At admission, relatively good general condition,
stable hemodynamic parameters (BP=130/70 mmHg),
bradycardic heart sounds (HR=55/min), no signs of
systemic or pulmonary congestion. The electrocardiogram documents total atrioventricular block 55/min,
Q wave in DIII, aVF, QS in V1. Biologically, the patient
has normal biochemical and hematological parameters.
Echocardiographic evaluation documents levocardia,
situs solitus; dilated right-systemic ventricle with preserved longitudinal systolic function and Ebstein-like
tricuspid valve with moderate regurgitation; undilated
morphologically left ventricle located below the right
atrium, with preserved global systolic function. Chest
radiographs show elongated vascular pedicle, absence
of aortic and pulmonary convexity with vertical left
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lower arch. In the context of echocardiographic and radiographic images, it is decided to perform a computed
tomography examination with contrast agent, which
confirms the diagnosis of CCLTV with the abnormal
origin of the coronary arteries. Permanent electrical
cardiostimulation is practiced by implanting a bicameral device with a very good final result and with a favorable evolution of the patient during hospitalization.
Case particularity: The presence of a complete atrioventricular block in a young patient should alert the
physician to the possibility of a congenital abnormality, which, while uncommon, might present diagnostic
and therapeutic issues. To detect late complications of
CCLTV (systemic right ventricular dysfunction and
insufficiency, progressive tricuspid regurgitation), it is
necessary to do frequent clinical and imaging evaluations. Surgical treatment remains reserved for situations
of associated abnormalities.
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37. Predictori independenți
de mortalitate generală
pentru pacienții tratați prin
ablație cu radiofrecvență
pentru furtună electrică
refractară la tratament
conservator
C. Cojocaru1,3, A. Nastasă2, S. Popescu3,
C. Iorgulescu1, Ș. Bogdan2,3, V. Gondoș4,
R. Vătășescu1,3
1

Spitalul Clinic de Urgență, București
Spitalul Clinic Universitar de Urgență Elias ,
București
3
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
4
Universitatea Politehnică, București
2

Introducere: Furtuna electrică (ES) este definită prin
aritmii ventriculare maligne (TV) repetitive concentrate într-un interval scurt de timp.
Obiectiv: Lucrarea de față își propune evaluarea predictorilor de mortalitate generală pentru pacienții
tratați prin ablație cu radiofrecvență (ARF) pentru ES
refractară la tratamentul conservator.
Materiale și metodă: Studiu unicentric retrospectiv
longitudinal ce a inclus 82 de pacienți cu boală structurală cardiacă tratați prin ARF pentru ES (definită prin
cel puțin 3 episoade de TV în interval de 24 de ore)
refractară la tratamentul conservator conform ghidurilor în vigoare. Rezultatul stimulării ventriculare programate agresive cu 4 extrastimuli post-ablație (PVS)
la sfârșitul procedurii a fost definit prin una din următoarele patru clase: Clasa 1(non-inductibilitate pentru
orice tip de TV fie polimorfă sau monomorfă), Clasa
2 (non-inductibilitate pentru orice TV monomorfă
susținută, inductibilitate reziduală pentru TV monomorfă nesusținută sau TV polimorfă sau fibrilație
ventriculară), Clasa 3 (inductibilitate reziduală pentru
50

TV monomorfă susținută diferită față de aritmia clinic
manifestă) și Clasa 4 (eșec procedural prin inductibilitate reziduală pentru TV monomorfă manifestă clinic
în episodul de ES). Recurența aritmică a fost definită
prin aritmie ventriculară susținută post-ablație decelată prin interogarea defibrilatoarelor implantabile (cu
sau fără terapii antitahicardice) sau prin înregistrare
electrocardiografică.
Analiza statistică a fost efectuată folosind software-ul SPSS v23 (IBM Corp., Armonk, NY) și Prism 9
(GraphPad Software, LLC). Variabilele continue au fost
exprimate ca valoare medie +/- deviație standard sau
mediana (minimum-maximum) în funcție de tipul de
distribuție. Comparația variabilelor discrete s-a efectuat folosind testul Fisher sau chi-square, iar variabilele
continue au fost comparate folosind testul t Student sau
cu teste non-parametrice (în funcție de normalitatea
distribuției). Valoarea p < 0,05 a fost considerată semnificativă statistic. Variabilele cu distribuție statistic
semnificativ diferită între subgrupul de supraviețuitori
versus non-supraviețuitori post-ARF pentru ES au fost
selectate pentru analiza de regresie logistică univariată
și consecutiv analiză de regresie logistică multivariată
(pentru cele cu semnificație statistică la analiză univariată).
Rezultate: PVS a dus la obținerea următoarelor rezultate ale ARF pentru ES: Clasa 1 – 56,1% (n= 46), Clasa
2 – 13,4% (n= 11), Clasa 3 – 23,2% (n= 19), respectiv Clasa 4 – 7,4% (n= 6). Pe perioada de urmărire de
45,43 luni (15 – 69,86 luni), au fost n= 23 (28%) de
decese și n= 28 (34,14%) de recurențe aritmice postablație. Mediana de timp de la ARF la deces a fost de
15 luni (0,7 – 64,4 luni), iar mediana de timp de la ARF
la recurență aritmică (0,2 - 51 luni). Fenomenele de
insuficiență cardiacă (IC) clasa NYHA IV la momentul
spitalizării pentru ablație (HR 20,519 (95% CI: 1,623
– 259,345), p= 0,02), inductibilitate reziduală la PVS
pentru orice TV monomorfă susținută (HR 6,262 (95%
CI: 2,165 – 18,108, p= 0,001) și vârsta avansată (HR
1,009 (95% CI: 1,041 – 1,160), p= 0,001)) au fost predictori independenți pentru mortalitatea generală la
pacienți tratați prin ARF pentru ES. În mod particular,
FEVS nu a prezis mortalitatea generală (HR 1,003 (CI
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95%: 0,946 – 1,063) sau recurența aritmică (HR 0,988
(CI 95%: 0,955 – 1,021) pe perioada monitorizării.
Concluzii: Fenomenele de IC clasă NYHA IV la momentul spitalizării pentru ablație, inductibilitatea
reziduală pentru orice TV monomorfă susținută la
PVS post-ablație și vârsta avansată au fost predictori
independenți de mortalitate generală pe termen lung la
pacienții cu furtună electrică refractară la tratamentul
conservator tratați prin ablație cu radiofrecvență.

Predictors of all-cause
mortality in long-term
follow-up of refractory
electrical storm patients
treated by radiofrequency
catheter ablation
Introduction: Electrical storm (ES) is defined by clustering episodes of ventricular tachycardia (VT) and is
associated with severe long-term outcomes.
Objective: We sought to evaluate the prognostic impact of different factors which may associate with longterm all-cause mortality in ES patients treated by radiofrequency ablation (RFCA).
Materials and methods: Single-center retrospective
longitudinal study with 82 consecutive patients referred for RFCA for drug-refractory ES. All-cause mortality and VT recurrences were assessed in relation
with RFCA end-procedural outcomes as defined by
4-extrastimuli PVS: Class 1 – no ventricular arrhythmia, Class 2 – no sustained monomorphic VTs (mVT)
inducible, residually inducible non-sustained mVTs,
polymorphic VTs or VF inducible, Class 3 – clinical VT
non-inducible, other sustained mVTs inducible, Class
4 – clinical VT inducible. Arrhythmic recurrence
was defined by post-ablation sustained VT documented during routine ICD interrogation and/or post-ablation EKG tracing.
Statistical analysis was performed using SPSS version 23 (IBM Corp., Armonk, NY) software and Prism
9 (GraphPad Software, LLC). A 2-sided p-value <
0.05 was considered statistically significant. Continuous data was expressed as mean ± standard deviation
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(SD) for normally distributed data and median (IQR;
25%-75%) or median (minimum-maximum) for nonnormally distributed data. Categorical data was expressed as count (percentage). The normality of data
was evaluated by Kolmogorov-Smirnov test. Categorical variables were compared using the Fisher’s exact
test/chi-square analysis and continuous variables were
compared using Student t-test if normally distributed
and non-parametric tests (Mann-Whitney U Test).
Univariate and multivariate Cox proportional hazards
regression was performed to assess prognostic power
of clinically plausible event predictors.
Results: During PVS, Class 1, Class 2, Class 3 and Class
4 were achieved in 56.1% (n= 46), 13.4% (n= 11), 23.2%
(n= 19) and 7.4% (n= 6) of cases respectively. Over a
median follow-up time of 45.43 months (15 - 69.86),
there were n= 23 (28%) deaths and n= 28 (34.14%) arrhythmic recurrences. The median time-to-death was
15 months (0.7 – 64.4 months). The median time-torecurrence was 6 months (0.2 – 51 months). Residual monomorphic VT inducibility (HR 6.262 (95% CI:
2.165 – 18.108, p= 0.001), NYHA IV heart failure (HF)
symptoms at admission) and age (HR 1.009 (95% CI:
1.041 – 1.160), p= 0.001)) independently predicted
death during follow-up. LVEF was not predictive of
death (HR 1.003 (CI 95%: 0.946 – 1.063) or recurrences
(HR 0.988 (CI 95%: 0.955 – 1.021)).
Conclusions: NYHA IV HF symptoms at admission,
residual post-ablation monomorphic VT inducibility
and advanced age independently predicted all-cause
mortality in long term follow-up of drug-refractory ES
patients treated by RFCA.

38. Evaluarea CPET
la canotorii juniori în
precompetițional
P.A. Crivoi1, A.M. Ionescu2, M.G. Felea3
1

Centrul Medical Preventis, Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
3
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa“, Iași
2

Introducere: Testarea cardiopulmonară de efort
(CPET), cunoscută și sub denumirea de spiroergometrie sau ergospirometrie, a fost utilizată inițial, timp de
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peste 20 de ani, în evaluarea bolilor cardiovasculare și
pulmonare, în programele de reabilitare cardio-respiratorii, pentru diagnosticarea dispneei de origine necunoscută sau înaintea unei intervenții chirurgicale majore elective. Ghidurile în domeniul sportiv au detaliat
și au subliniat importanța pragurilor de fitness aerob și
anaerob – revelate de testarea CPET – la sportivi. Capacitatea aerobă maximă, măsurată prin consumul maxim de O2 (VO2max) și determinarea pragului anaerob,
permite definirea fitness-ului cardiorespirator în cursul
unui efort fizic susținut.
Obiectiv: Am dorit să evaluăm nivelul de performanță
fizică și fitness-ul cardiorespirator la un grup de canotori juniori precompetițional.
Materiale și metodă: Cincisprezece femei (media ±
SD; vârstă, 15 ± 1 ani; înălțime, 176,9 ± 5,1 cm; masă
corporală, 71,6 ± 7,9 kg) și nouă bărbați (media ±
SD; vârstă, 15,2 ± 0,6 ani; înălțime, 185,1 ± 4,5) cm;
masă corporală, 74,6 ± 8,2 kg), din lotul de canotori antrenați în zona de nord-est a României au fost
evaluați precompetițional. Consimțământul informat a
fost obținut înainte de orice testare de la fiecare participant și, după caz, de la tutorele legal. Atleții au fost
evaluați în aprilie 2022, cu o lună înainte de înscrierea
la competiția Campionatului European de Canotaj U19
din 2022, care a avut loc în perioada 21-22 mai 2022 la
Varese în Italia. Examenul clinic, electrocardiograma,
testele de antropometrie, de bioimpedanță și de forță
au fost efectuate înainte de testarea CPET prin protocol
incremental la cicloergometru. Timpul de antrenament
intens a fost de 5 ± 0,7 luni de când au fost înscriși în
cantonamentul pentru juniori și până la testarea CPET.
Participanții și-au menținut programul regulat de antrenament, dieta recomandată și o stare normală de
hidratare.
Rezultate: Canotorii juniori evaluați au depășit, în
majoritate (~70,8%), valorile de referință raportate la vârstă. Consumul maxim de oxigen (VO2max)
proporțional cu greutatea a fost un bun indicator al fitness-ului cardiorespirator și al capacității de anduranță.
Pragurile ventilatorii au fost două elemente majore care
au rafinat clasificarea capacității de anduranță la acest
grup de sportivi. Sportivii cu performanță fizică excelentă au avut cea mai bună valoare a VO2 în perioada
de recuperare.
Concluzii: Testul de efort cardiopulmonar (CPET) este
metoda ideală pentru a determina nivelurile adevărate
ale intensității efortului. CPET poate permite monitorizarea către performanța maximă și siguranța atingerii acesteia. Pentru sportivii de nivel înalt, CPET poate
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ajuta la rafinarea programelor de exerciții și la prevenirea supraantrenamentului și, chiar mai mult, CPET
poate ajuta la selecția viitorilor performeri olimpici.

CPET Assessment in
Junior Rowers in
Pre-Competitional Period
Introduction: Cardiopulmonary exercise testing
(CPET), also known as spiroergometry or ergospirometry, was initially used, for over 20 years, in the
assessment of cardiovascular and pulmonary disease,
in the rehabilitation programs, for the diagnosis of
dyspnea of unknown origin, or prior to major elective
surgery. Guidelines in sports disciplines detailed and
highlighted the importance of aerobic and anaerobic
fitness thresholds in athletes, found throughout CPET
testing. The maximum aerobic capacity, measured by
the maximum consumption of O2 (VO2max) and the
determination of the anaerobic threshold, allows the
definition of cardiorespiratory fitness during a sustained physical effort.
Objective: We aimed to assess the level of physical performance and cardiorespiratory fitness in a group of
junior rowers in the pre-competitional period.
Materials and methods: Fifteen females (mean ± SD;
age, 15 ± 1 years; height, 176.9 ± 5.1 cm; body mass, 71.6
± 7.9 kg), and nine males (mean ± SD; age, 15.2 ± 0.6
years; height, 185.1±4.5 cm; body mass, 74.6 ± 8.2 kg),
from the collegiate rowers group trained in the NorthEastern part of Romania, were evaluated pre-competitional period. Written informed consent was obtained
from each participant and, where needed, from their
legal tutor, before any testing. Athletes were assessed in
April 2022, within one-month before enrolling for the
competition of the 2022 European Rowing Under 19
Championships that took place 21-22 May 2022 in Varese, Italy. Clinical exam, electrocardiogram, anthropometric, bioimpedance and force tests were performed
prior to incremental cycle ergometer CPET testing. The
time of intense training was of 5 ± 0.7 months since
they were enrolled in the junior rowing training camp
up to the CPET testing. The participants maintained
their regular scheduled practices, the recommended
diet and a normal hydration status.
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Results: Young rowing athletes exceeded, in their majority (~70.8%), the reference values reported to age.
Maximal oxygen uptake (VO2max) proportional to
weight was a good indicator of the cardiac fitness and
endurance capacity. Ventilatory thresholds were two
major steps that refined the classification of endurance
capacity in this group of athletes. Excellent performers
had the best value of VO2 in the recovery period.
Conclusions: Cardiopulmonary exercise testing is the
ideal method to establish the true levels of exercise intensity. CPET can allow the monitoring towards the
maximal performance and the safety of reaching it.
For high level athletes, CPET can help to refine exercise programs and prevent overtraining, and, even
more, CPET can assist the selection of future Olympic
performers.

39. Inflamația sistemică
în infarctul miocardic
acut poate fi utilizată ca
predictor al remodelării
negative, evaluată prin
myocardial work
R. Danet1, R. Rimbaș1, V. Bratu1,
Ș. Magda1, S. Mihăilă1, D. Mihalcea1,
A. Corlan1, A. Șchiopu2, M. Simionescu3,
D. Vinereanu1
1

Spitalul Universitar de Urgență, București
Lund University, Suedia
3
Institutul Nicolae Simionescu, București
2

Introducere: Remodelarea ventriculului stâng (VS)
după infarctul miocardic acut (IMA) este un important
predictor al insuficienței cardiace. Răspunsul inflamator sistemic în faza acută a IMA reprezintă un aspect
de interes, deși relația sa cu procesul de remodelare
este, încă, în curs de observație. Noi tehnici imagistice, derivate din ecografia speckle tracking (STE), precum myocardial work (MW) pot fi mijloace utile de
diagnostic și evaluare, prin probabilitatea identificării
precoce a remodelării, chiar înainte de scăderea FEVS
globale. Totuși, până în prezent, nu sunt suficiente date
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asupra corelației între MW la pacienții cu IMA ți procesul inflamator.
Materiale și metodă: Am evaluat din punct de vedere clinic, biologic și ecocardiografic (2D și prin STE)
57 de pacienți (53 ± 9 ani, 45 bărbați, 64% fumători,
59% hipertensivi, 54% cu diabet tip 2) cu infarct mioardic acut. Recoltarea probelor biologice în primele
24 de ore din momentul prezentării a inclus, pe lângă
analizele uzuale complete, proteina C reactivă (PCR) și
troponina înalt sensibilă. O a două vizită a fost programată la 6-8 săptămâni de la momentul index. Criteriile
de excludere au fost: pacienți instabili hemodinamic,
fibrilația atrială, boală valvulară semnificativă și alte
patologii asociate unei speranțe de viață scăzute la ambele vizite au fost evaluate: strainul longitudinal global
și lucrul miocardic - myocardial work, pe lângă măsurătorile ecografice convenționale. Au fost notate: global
work index (GWI), global constructive work (GCW),
global wasted work (GWW), global work efficiency
(GWE).
Rezultate: La bază necroza miocardică evaluată prin
troponina înalt sensibilă, s-a corelat semnifcativ cu GLS
((r= 0,44, p= 0,001) și MW (GWI: r= -0,44, p= 0,001;
GCW: r= -0,40, p= 0,002), dar nu și cu FEVS. Totuși,
inflamația, reprezentată de PCR s-a corelat semnificativ
cu parametrii MW între cele două vizite: pentru GWE
r= -0,53, p< 0,001; și pentru GWW r= 0,48, p< 0,001.
Un nivel al CRP > 28 mg/l (limita superioara a laboratorului: 5 mg/dl) a reprezentat un predictor pentru
scaderea GWE - eficiența lucrului miocardic global - de
la baseline la vizita 2.
Concluzii: Magnitudinea necrozei, exprimată prin
troponina înalt sensibilă se corelează cu strainul global longitudinal și MW, dar nu cu FEVS. Nivelul proteinei C reactive în faza acuta a infarctului miocardic
se corelează cu MW, ca marker precoce al remodelării
negative. Acesta reprezintă premisa unui program de
screening, urmărire seriată și tratament intensiv țintit
a unor categorii de pacienți la risc pentru a dezvolta
insuficiența cardiacă post infarct micardic acut.
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Systemic inflammation in
acute myocardial infarction
can be used as predictor
of negative remodeling,
assessed by myocardial
work
Introduction: Left ventricular (LV) remodeling after
acute myocardial infarction (AMI) is an important
predictor of heart failure (HF). Systemic inflammatory response in the acute phase of AMI is of particular interest, while the relation to the remodeling
process is still under debate. New imaging techniques derived from speckle tracking echocardiography
(STE), such as myocardial work (MW), are attractive tools since they can detect myocardial remodeling before decrease of global LVEF. However, there is insufficient data regarding MW in AMI patients, and its relation to the inflammatory process.
Materials and methods: We assessed 57 patients (53 ±
9 years, 45 men, 64% smokers, 59% hypertensive, 54%
with type 2 diabetes) with AMI, by clinical, 2D echo,
and STE. Biomarkers panel was evaluated within the
first 24 hours from admission: hsTpI and CRP. A second visit with clinical and echo assessment was performed at 6-8 weeks from the baseline visit. Exclusion
criteria were unstable patients, non-sinus rhythm, significant valvular disease (> grade 2), other significant
pathologies leading to decreased life expectancy, and
low quality 2DE. At both visits, global longitudinal stain (GLS) and MW by 2DSTE were measured, on top
of conventional echo parameters: global work index
(GWI), global constructive work (GCW), global wasted work (GWW), global work efficiency (GWE)
Results: At baseline, myocardial necrosis by hsTpI significantly corelated with GLS (r= 0.44, p= 0.001) and
MW (GWI: r= -0.44, p= 0.001; GCW: r= -0.40, p=
0.002), but not with LVEF. However, systemic inflammation by CRP did not correlate with LVEF or
any of the STE parameters. Interestingly, systemic inflammation by CRP significantly correlated with changes of MW between the two visits: for GWE r= -0.53,
p< 0.001; and for GWW r= 0.48, p< 0.001 . A CRP level
>28 mg/l was able to predict decrease of GWE from
baseline to visit 2.
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Conclusions: Magnitude of necrosis, expressed by
high sensitivity troponin, corelates only with GLS and
MW parameters, but not with LVEF. CRP level in the
acute phase of AMI correlates with myocardial work
changes, as an early marker of negative LV remodeling.

40. Impactul fibrilației
atriale asupra funcției
cavităților cardiace
drepte determinată
prin ecocardiografie
transtoracică speckletracking și tridimensională
la pacienții cu
cardiomiopatie dilatativă
D.R. Florescu1, M.L. Iovănescu1,
I. Donoiu1, A.S. Marcu1, D.M. Toader2,
S. Militaru1, C. Militaru1, O. Istrătoaie1,
C. Florescu1
1Universitatea de Medicină și Farmacie. Craiova
2Spitalul Clinic Județean de Urgență, Craiova

Introducere: Cardiomiopatiile dilatative (CMD) reprezintă o cauză majoră a insuficienței cardiace (IC) cu
fracție de ejecție (FE) redusă. CMD coexistă frecvent
cu tahiaritmiile supraventriculare susținute, debutul
lor fiind asociat cu agravarea simptomelor de IC. Dintre acestea, fibrilația atrială (FA) este cea mai frecventă
aritmie în IC și are un impact prognostic negativ demonstrat în multe afecțiuni cardiace, inclusiv CMD.
Totuși, impactul FA asupra remodelării geometrice și
funcționale a structurilor cordului drept la pacienții cu
CMD rămâne a fi evaluat în mod sistematic.
Obiectiv: Obiectivele acestui studiu au fost: (i) evaluarea modificărilor geometrice și funcționale ale
cavităților cardiace drepte la pacienții cu CMD și
FA persistentă prin ecocardiografie bidimensională
speckle-tracking (2DSTE) și ecocardiografie tridimensională (3DE); și (ii) compararea acestora cu cele găsite
la pacienții cu CMD în ritm sinusal (RS).
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Materiale și metodă: Am inclus prospectiv 77 de
pacienți consecutivi cu CMD (vârsta 58 ± 12 ani, 63
de bărbați) care au fost evaluați prin 2DSTE și 3DE
clinic-indicată.
Rezultate: Populația studiată a fost împărțită în două
grupuri în funcție de prezența sau absența FA persistentă/permanentă – 39 de pacienți cu CMD și FA (vârsta 58 ± 13 ani, 35 bărbați) și 38 de pacienți cu CMD în
RS (vârsta 59 ± 11 ani, 28 bărbați). Distribuția gradului
de severitate a regurgitării tricuspidiene a fost similară
între cele două grupuri (p= 0,929). În plus, nu au existat
diferențe semnificative statistic între fracția de ejecție a
ventriculului stâng evaluată prin 3DE (FE, 31 ± 10 vs.
27 ± 9%), presiunea sistolică estimată în artera pulmonară (35 ± 20 vs. 36 ± 19 mmHg), volumul tele-diastolic (49 ± 25 vs. 63 ± 31 mL/m2) și tele-sistolic (29 ± 19
vs. 28 ± 40 mL/m2) al ventriculul drept (VD) indexat la
suprafața corporală și măsurat prin 3DE, fracția de modificare a ariei VD (38 ± 12 vs. 35 ± 8%) și excursia sistolică a planului inelului tricuspidian (17 ± 4 vs. 16 ± 4
mm) între pacienții cu CMD în RS și cei cu FA (p> 0,05
pentru toți parametrii). În schimb, pacienții cu CMD
aflați în RS au avut valori mai mari ale strainului longitudinal global al peretelui liber al VD în valori absolute
(18 ± 7 vs. 13 ±5 %, p= 0,003), strainului longitudinal
global al atriului drept (AD) în faza de rezervor (21 ±
13% vs. 10 ± 7%, p< 0,001), fracției de golire a AD prin
3DE (32 ± 16 vs. 17 ± 6%, p= 0,026) și FE a VD (45 ±
11 vs. 39 ± 9%, p= 0,029) și volume maxime (28 ± 12
vs. 41 ± 16 mL/m2, p= 0,002) și minime (20 ± 11 vs. 31
± 14 mL/m2, p= 0,001) ale AD prin 3DE mai mici decât
pacienții cu CMD și FA.
Concluzii: La pacienții cu CMD prezența FA contribuie la reducerea suplimentară a funcției globale și
longitudinale a cavităților cardiace drepte evaluată
prin 2DSTE și 3DE, în ciuda unor grade de severitate a
insuficienței tricuspidiene și a unor valori ale presiunii
sistolice estimate în artera pulmonară similare cu cele
întâlnite la cu pacienții cu CMD în RS.
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The impact of atrial
fibrillation on right heart
chambers’ function by
speckle-tracking and threedimensional transthoracic
echocardiography in
patients with dilated
cardiomyopathy.
Introduction: Dilated cardiomyopathies (DCM) are a
major cause of heart failure (HF) with reduced ejection fraction (EF). DCM and sustained supraventricular
tachyarrhythmias frequently coexist, and their onset
are associated with worsening HF symptoms. Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia in HF,
and it has a demonstrated negative prognostic impact
in many cardiac conditions, including DCM. However,
the exact role of AF on right heart structures’ geometric and functional remodeling in patients with DCM
remains to be systematically evaluated.
Objective: The aims of this study were to: (i) assess
the changes in right heart chambers’ geometry and
function in patients with DCM and persistent AF by
two-dimensional speckle-tracking echocardiography
(2DSTE) and three-dimensional echocardiography
(3DE); and (ii) to compare them with those found in
patients with DCM and in sinus rhythm (SR).
Materials and methods: We prospectively included 77
consecutive DCM patients (age 58 ± 12 years, 63 men)
undergoing clinically-indicated comprehensive transthoracic 2DSTE and 3DE.
Results: The study population was divided in two
groups according to the presence or absence of persistent/permanent AF – 39 DCM patients with AF (age 58
± 13 years, 35 men), and 38 DCM patients in SR (age
59 ± 11 years, 28 men). The distribution of tricuspid
regurgitation severity grading was similar between the
two groups (p= 0.929). Furthermore, there were no statistically significant differences in 3DE left ventricular
ejection fraction (EF, 31 ± 10 vs. 27 ± 9%), estimated
pulmonary artery systolic pressure (35 ± 20 vs. 36 ± 19
mmHg), right ventricular (RV) 3DE end-diastolic (49
± 25 vs. 63 ± 31 mL/m2), and end-systolic (29 ± 19 vs.
28 ± 40 mL/m2) indexed volumes, RV fractional area
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change (38 ± 12 vs. 35 ± 8%), and tricuspid annulus
plane systolic excursion (17 ± 4 vs. 16 ± 4 mm) between
patients with DCM in SR and those with DCM and AF
(p> 0.05 for all). Conversely, patients in SR presented
with higher RV free-wall longitudinal strain in absolute
values (18 ± 7 vs. 13 ±5 %, p=.003), right atrial (RA)
global longitudinal strain values in the reservoir phase
(21 ± 13 vs. 10 ± 7%, p< 0.001), RA 3DE emptying fraction (32 ± 16 vs. 17 ± 6%, p= 0.026), and RV EF (45 ± 11
vs. 39 ± 9%, p= 0.029), and smaller RA 3DE maximum
(28 ± 12 vs. 41 ± 16 mL/m2, p= 0.002) and minimum
(20 ± 11 vs. 31 ± 14 mL/m2, p= 0.001) indexed volumes
compared to those with AD.
Conclusions: In patients with DCM the presence of AF
contributes to worsening global and longitudinal systolic function of the right atrium and ventricle despite
similar degrees of tricuspid regurgitation severity and
estimated pulmonary artery systolic pressure compared to patients in SR.

41. Cardiotoxicitate
tardivă la supraviețuitorii
cu limfom non-Hodgkin
diagnosticată prin
ecocardiografie 3D,
rigiditate arterială și
biomarkeri cardiaci
D. Mihalcea, H. Memis, A. Balinisteanu,
A.M. Vladareanu, S. Mihaila,
D. Vinereanu
Spitalul Universitar de Urgență, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Introducere: Chimioterapia RCHOP (rituximab, ciclofosfamidă, doxorubicină, vincristină, prednison) în
limfomul nonHodgkin (LNH) are risc crescut de cardiotoxicitate.
Obiectiv: De a defini parametrii noi, de tip deformare
miocardică 3D a VS, rigiditate arterială și biomarkeri
cardiaci capabili să diagnosticheze cardiotoxicitatea
tardivă
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Materiale și metodă: 79 de pacienți (46 bărbați, 57 ±
12 ani) cu LNH, care urmează să primească chimioterapie RCHOP, cu FEVS> 50%, au fost evaluați anterior
tratamentului, după ciclul 4 de RCHOP și la 1 an de
la terminarea chimioterapiei prin ecocardiografie 3D
pentru FEVS și deformare VS – strain longitudinal, radial, circumferențial și aria de strain (SL, SR, SC, AS),
prin Arteriograph pentru viteza undei pulsului (PWV)
și prin biomarkeri cardiaci (troponina I, NTproBNP).
Cardiotoxicitatea a fost definită ca o scădere a FEVS<
50%, cu > 10% din valoarea inițială.
Rezultate: 18 pacienți (grupul I) au dezvoltat cardiotoxicitate, în timp ce 61 de pacienți nu (grupul II). S-a
înregistrat o scădere semnificativă a SL, AS și SC și o
creștere a rigidității arteriale, dar grupul I a avut modificări semnificativ mai mari (p= 0,001). Scăderea FEVS
s-a corelat cu modificări ale SL, AS, PWV și troponină
(r= 0,66, r= 0,41, r= -0,39, r= -0,33, p< 0,05). Reducerea
SL după ciclul 4 a fost cel mai puternic predictor independent al scăderii FEVS la 1 an de la terminarea chimioterapiei (R2= 0,47, p= 0,001). Scăderea SL cu mai
mult de 24% după ciclul 4 de RCHOP a prezis cardiotoxicitatea tardivă la un an de la finalizarea chimioterapiei cu o senzitivitate de 88% și o specificitate de 74%.
Concluzii: Evaluarea deformării miocardice 3D, a
rigidității arteriale și a biomarkerilor cardiaci poate detecta toxicitatea cardiovasculară tardivă și poate prezice scăderea ulterioară a FEVS la pacienții cu LNH.

Late cardiotoxicity in
non-Hodgkin’s lymphoma
survivors diagnosed by 3D
echocardiography, arterial
stiffness and cardiac
biomarkers
Introduction: RCHOP chemotherapy (rituximab,
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) in non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) has risk of
cardiotoxicity.
Objective: To define new parameters, such as 3D LV
deformation, arterial stiffness and biomarkers able to
detect late cardiotoxicity.
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Materials and methods: 79 patients (46 men, 57 ± 12
years) with NHL, scheduled to receive RCHOP, with
LVEF> 50%, were assessed at baseline, after the 4th
cycle of RCHOP and 1 year after therapy completion
by 3D echo for LV EF and deformation-longitudinal,
radial, circumferential, area strain (LS, RS, CS, AS),
by Arteriograph for pulse wave velocity (PWV) and by
biomarkers (troponin I, NTproBNP). Cardiotoxicity
was defined as a decrease of LVEF< 50%, with > 10%
from the baseline value.
Results: 18 patients (group I) developed cardiotoxicity, while 61 patients did not (group II). There was a
significant reduction of LS, AS and CS and an increase of arterial stiffness, but group I had greater changes
(p= 0.001). LVEF decrease correlated with changes of
LS, AS, PWV and troponin (r= 0.66, r= 0.41, r= -0.39,
r= -0.33, p< 0.05). LS reduction after the 4th cycle was
the best independent predictor for LVEF decrease after
1 year from therapy completion (R2= 0.47, p= 0.001).
LS decrease with more than 24% after the 4th RCHOP
cycle predicted late cardiotoxicity after 1 year with a
sensitivity of 88% and specificity of 74%.
Conclusions: Assessment of 3D myocardial deformation, arterial stiffness and biomarkers is able to detect
late cardiovascular toxicity and to predict further decline of LVEF in patients with NHL.

42. Relația dintre fibroza
atrială și eficiența ablației
fibrilației atriale
R.E. Mitran1, V. Gondos2, C. Iorgulescu3,
Ș. Bogdan1,4, A. Nastasă4, A. Deaconu1,3,
R. Vătășescu1,3
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fost supuși unei proceduri de ablație cu radiofrecvență.
Dintre aceștia, 31 pacienți au fost la prima ablatie cu
radiofrecvență, iar 12 au fost supuși unor ablații repetate. Gradul de fibroză atrială a fost determinat pentru fiecare pacient inclus în studiu prin măsurarea ariilor cu
voltaj scăzut cu ajutorul cartografierii atriale bipolare,
ca procent din suprafața totală a atriului stâng. Ariile
cu voltaj scăzut au fost definite ca având un voltaj< 0,5
mV pentru pacienții aflați în ritm sinusal și < 0,25 mV
pentru pacienții aflați în fibrilație atrială.
Rezultate: După o perioadă de urmărire de 12,32 ±
5,16 luni (între 3,0-18,0 luni), 18 pacienți au prezentat recurență după ablație, iar 25 au menținut ritmul
sinusal. Vârsta medie a populației incluse în studiu a
fost 60,67 ± 10,03 ani. Gradul de fibroză atrială a fost
comparat între grupul cu recurența FA după ablație și
grupul fără recurență, atât în populația totală inclusă
în studiu, cât și în populația aflată la prima procedură de ablație cu radiofrecvență. Nu s-au găsit diferențe
semnificative între cele două grupuri în populația totală inclusă în studiu în ceea ce privește gradul de fibroză
de la nivelul atriului stâng (p= 0,371) și de la nivelul
venelor pulmonare (p= 0,461). Cu toate acestea, în ceea
ce privește populația aflată la prima ablație, procentul
de fibroză de la nivelul atriului stâng a fost semnificativ mai mare la pacienții cu recurența FA față de cei
fără recurență (p= 0,005). Mai mult decât atât, gradul
de fibroză de la nivelul atriului stâng reprezintă un
predictor independent pentru recurența FA în urma
ablației cu radiofrecvență (p= 0,016; OR= 1,337; CI=
1,056-1,693).
Concluzii: Gradul de fibroză de la nivelul atriului stâng
reprezintă un predictor independent pentru recurența
FA în urma ablației pentru pacienții aflați la prima procedură de ablație cu radiofrecvență.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
2
Universitatea Politehnică, București
3
Spitalul Clinic de Urgență, București
4
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

Relationship between atrial
fibrosis and effectiveness
of atrial fibrillation ablation

Obiectiv: Scopul lucrării de față este de a determina relația dintre gradul de fibroză atrială și eficiența
ablației cu radiofrecvență a fibrilației atriale (FA).
Materiale și metodă: În studiu au fost incluși 43 de
pacienți (22 bărbați și 21 femei) cu fibrilație atrială
(13 cu FA persistentă și 30 cu FA paroxistică) care au

Objective: The aim of the study was to investigate the
relationship between the degree of left atrial fibrosis and
the outcome of atrial fibrillation (AF) radiofrequency
catheter ablation.
Materials and methods: The study included 43 patients (22 males and 21 females) with atrial fibrillation
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(13 with persistent AF and 30 with paroxysmal AF)
who underwent radiofrequency catheter ablation (31
patients were at their first catheter ablation and 12 underwent multiple ablation procedures). The degree of
atrial fibrosis was determined for each patient included in the study, by measuring the low voltage areas
using bipolar voltage mapping, as a percentage of the
total surface area of the left atrium. The low voltage areas were defined as < 0.5 mV for the patients in
sinus rhythm and < 0.25 mV for the patients in atrial
fibrillation.
Results: After a median of 12.32 ± 5.16 months of
follow-up (interquartile range, 3.0-18.0 months), 18
patients had recurrence of atrial fibrillation and 25 had
maintained sinus rhythm. The mean age of the population was 60.67 ± 10.03 years. The degree of left atrial
fibrosis was compared between the group with atrial
fibrillation recurrence and the one without recurrence, both in the total population included in the study
and in the population undergoing their first catheter
ablation. There was no significant difference between
the two groups in terms of the degree of atrial fibrosis
in the left atrium (p=0.371) or in the pulmonary veins (p=0.461) in the total population included in the
study. However, for the population undergoing their
first catheter ablation, the percentage of fibrosis in
the left atrium was significantly higher in the the patients with AF recurrence than those without AF recurrence (p=0.005). Furthermore, the degree of atrial
fibrosis in the left atrium was an independent predictor of atrial fibrillation recurrence in patients undergoing their first catheter ablation (p=0.016; OR=1.337;
CI=1.056-1.693).
Conclusions: In conclusion, the degree of left atrial fibrosis is an independent predictor of atrial fibrillation
recurrence in patients undergoing their first catheter
ablation procedure.
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43. Desimpatizarea
arterelor renale în
hipertensiunea arterială
rezistentă – doi ani
postprocedural
A. Moiseeva1, A. Carauș1, V. Moscalu1,
N. Ciobanu1, M. Abraș1, M. Cociu1,
M. Carauș2, A. Surev1, E. Calenici1, N. Nacu1
1

Institutul De Cardiologie, Chișinău
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

2

Introducere: În pofida progresului spectaculos al remediilor antihipertensive pe parcursul ultimelor decenii, controlul valorilor tensionale la pacienții cu hipertensiunea arterială, rezistentă la tratament, rămâne
a fi o provocare pentru cardiologia contemporană.
Desimpatizarea arterelor renale în acest context, pare
a fi o cale alternativă, eficientă, la această categorie de
bolnavi. Datele parvenite din trialurile clinice, recent
publicate, confirmă eficacitatea și siguranța acestui tip
de tratament. Unul din neajunsurile acestui domeniu
rămâne a fi necesitatea continuă de studii ce confirmă
menținerea efectului antihipertensiv obținut postprocedural la distanță.
Obiectiv: Scopul studiului actual a fost evaluarea
eficacității desimpatizării arterelor renale asupra valorilor tensionale la pacienții cu hipertensiunea arterială
rezistentă la tratament la doi ani postprocedural.
Materiale și metodă: În studiul actual au fost înrolați
125 pacienți hipertensivi aparent rezistenți cu o vârstă
medie de 49,59 ± 0,52 ani. Pacienții au fost evaluați
corespunzător pentru excluderea HTA secundare, ulterior au urmat tratament standardizat pe parcurs a 4
săptămâni cu Tab. Losartan 100 mg, Tab. Amlodipina
10 mg și Tab. Indapamida 1,5 mg. Completarea chestionarului Morisky și efectuarea monitorizării ambulatorie a TA /24 ore la vizita ulterioară a permis confirmarea rezistenței acestora la tratament. Toți bolnavii au
fost randomizați în trei loturi în funcție de medicație
suplimentată la cea anterior administrată: lotul I (50
pacienți) - agonistul selectiv al receptorilor imidazolinici I1 Moxonidină, lotul II (50 pacienți) – beta-blocant cardioselectiv Bisoprolol și lotul III (25 pacienți)–
desimpatizarea radiofrecventă a arterelor renale. Aprecierea TA de birou și MAATA 24 ore au fost realizate inițial, la 6, 12 și 24 luni. Desimpatizarea arterelor
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renale a fost efectuată în arterelor renale principale și
ramificațiile acestora, inclusiv și în artere renale accesorii cu diametru 3-8 mm.
Rezultate: Reducerea autentică a TAS și TAD de birou a
fost înregistrată începând cu 6 luni de evaluare în toate
trei loturi de cercetare în mod comparabil. Începând cu
12 luni poate fi notată apariția diferenței statistice între
dinamicile reducerii valorilor tensionale în funcție de
tratament aplicat, loturile de tratament farmacologic
manifestând un efect comparabil, dar inferior lotului
de tratament minim invaziv, eveniment notabil până la
finele studiului. TAS m/24 ore la 6 luni de evaluare s-a
redus în lotul I cu -20,36 ± 3,21 mmHg versus -11,0 ±
0,99 mmHg în lotul II și -31,52 ± 1,93 mmHg în lotul
III, p< 0,001. Spre finele studiului dinamica a constituit -26,72 ± 1,16 mmHg versus -20,28 ± 1,44 mmHg
și -38,36 ± 2,23 mmHg de la etapa inițială în loturile I,
II si III, respectiv, p< 0,001. Valorile TAD m/24 ore au
notat o dinamică similară valorilor TAS m/24 ore, cu o
reducere statistic autentică în toate trei loturi de cercetare începând cu 6 luni de evaluare, efectul benefic fiind menținut până la finele perioadei de supraveghere,
lotul pacienților supuși desimpatizării arterelor renale
manifestând o superioritate absolută față de tratament
farmacologic cu blocantele SNS de la etape mai precoce. Către doi ani de evaluare TAD m/24 ore s-a redus
cu -17,88±0,94 mmHg versus -15,68 ± 0,87 mmHg și
-24,2 ± 1,12 mmHg în loturile I, II și III, p< 0,001.
Concluzii: Desimpatizarea arterelor renale la pacienții
cu hipertensiunea arterială rezistentă la tratament a demonstrat o reducere statistic semnificativă atât a valorilor tensiunii arteriale de birou, cât și celor apreciate la
monitorizarea ambulatorie 24 ore începând cu 6 luni
de evaluare, efectul benefic fiind menținut până la doi
ani postprocedural.

Renal artery
dissympathization in
resistant hypertension –
two years postprocedural
Introduction: Despite the dramatic progress of antihypertensive remedies over the past decades, controlling blood pressure in patients with treatment-resistant hypertension remains a challenge for contempo-
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rary cardiology. Renal artery denervation appear to be
an effective alternative to this category of patients. Data
from recently published clinical trials confirm the efficacy and safety of this type of treatment. One of the
existing gaps in this field remains the need for studies
that will confirm the maintenance of the antihypertensive effect obtained postprocedurally at a distance.
Objective: The aim of the current study was to evaluate
the effectiveness of renal artery denervation on blood
pressure values in patients with treatment-resistant
hypertension at two years postprocedural.
Materials and methods: The study enrolled 125 apparently resistant hypertensive patients with a mean age
of 49.59 ± 0.52 years. Patients were properly evaluated
for the exclusion of secondary hypertension, followed
by standardized treatment for 4 weeks with Tab. Losartan 100 mg, Tab. Amlodipine 10 mg and Tab. Indapamide 1.5 mg. Completing the Morisky questionnaire
and performing the 24-hour outpatient monitoring of
BP at the subsequent visit confirmed their resistance
to treatment. All patients were randomized into three
groups according to the medication supplemented with
the previous one: group I (50 patients) - selective imidazoline receptor agonist I1 Moxonidine, group II (50
patients) – cardioselective beta-blocker Bisoprolol and
group III (25 patients) - radiofrequent renal arteries
denervation. The assessment of office BP and AMBP 24
hours were performed at baseline, 6, 12 and 24 months.
Renal artery denervation was performed in the main
renal arteries and their branches, including accessory
renal arteries with a diameter of 3-8 mm.
Results: The authentic reduction in SBP and office DBP
was recorded starting with 6 months of evaluation in
all three groups in comparable mode. Starting with
12 months, the appearance of the statistical difference
between the dynamics of reduction of blood pressure
values depending on the applied treatment can be noted, the pharmacological treatment groups showing a
comparable effect, but lower than the minimally invasive treatment group, a notable event until the end of
the study. SBP m/24 hours to 6 months of assessment
was reduced in group I by -20.36 ± 3.21 mmHg versus -11.0 ± 0.99 mmHg in group II and -31.52 ± 1.93
mmHg in group III, p< 0.001. Towards the end of the
study, the dynamics constituted -26.72 ± 1.16 mmHg
versus - 20.28 ± 1.44 mmHg and -38.36 ± 2.23 mmHg
from the initial stage in groups I, II and III, respectively,
p< 0.001. DBP m/24 hours noted a dynamic similar to
SBP m/24 hours, with a statistically authentic reduction in all three research groups starting with 6 months
of evaluation, the beneficial effect being maintained
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until the end of the surveillance period, the group of
patients subjected renal artery denervation showing
absolute superiority over pharmacological treatment
with SNS blockers from earlier stages. By two years of
assessment the SBP m/24 hours was reduced by -17.88
± 0.94 mmHg versus -15.68 ± 0.87 mmHg and -24.2 ±
1.12 mmHg in groups I, II and III, p< 0.001.
Conclusions: Renal artery denervation in patients with
resistant hypertension showed a statistically significant
reduction in both office blood pressure and 24-hour
outpatient monitoring from 6 months of evaluation,
with the beneficial effect maintained for up to two years
postprocedurally.

44. Evaluarea ecografică
vasculară în dinamică la
pacienții cu tromboză
venoasă profundă și
embolie pulmonară
F. Parv, V. Ivan, L. Vasiluta, A. Apostol,
F. Gadalean
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“,
Timișoara

Introducere: Tromboembolismul pulmonar (TEP)
reprezintă a treia cauză de deces prin patologie cardiovasculară acută. Evoluția trombozei venoase profunde (TVP) este un proces dinamic, influențat de factori
variați și care poate fi urmărit prin ecografie venoasă.
Obiectiv: Studiul iși propune urmărirea seriată a evoluției TVP prin ultrasonografie vasculară la pacienții
cu TEP concomitent și anticoagulați.
Materiale și metodă: Am luat în studiu 72 pacienți cu
TEP și TVP documentată ecografic la internare, cu vârsta medie 57,65 ± 15,11 ani, 32 (44%) femei, 52 (72%)
pacienți cu factori de risc trombogeni identificați, 33
(46%) pacienți cu TVP proximală. S-au urmărit parametrii clinici (sindromul posttrombotic-SPT) și ecografici (rezoluția completă sau incompletă a trombului
și recurența trombozei) la 1, 3, 6, 12 și 24 luni. Pacienții
cu factori de risc persistenți și cu tromboză reziduală
prezentă după încheierea perioadei standard de tratament au fost anticoagulați în continuare.
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Rezultate: Rezoluția completă a trombului s-a constatat la 35 (49%) pacienți la 6 luni, 37 (51%) la 6 luni și 44
(61%) la 24 luni; SPT a fost prezent la 3 pacienți (4%)
la 6 luni, 14 (19%) la 12 luni și la 22 (31%) pacienți la
24 luni.
Concluzii: Evoluția trombozei venoase este un proces
dinamic care poate dura până la doi ani. Ecografia venoasă este importantă în luarea deciziei de a continua
tratamentul anticoagulant la o categorie limitată de
pacienți.

Dynamic vascular
ultrasound evaluation in
patients with deep vein
thrombosis and pulmonary
embolism
Introduction: Pulmonary thromboembolism (PTE) is
the third leading cause of death from acute cardiovascular disease.
The evolution of deep vein thrombosis (DVT) is a
dynamic process, influenced by various factors and
which can be followed by venous ultrasound.
Objective: To follow closely the evolution of DVT by
vascular ultrasonography in patients anticoagulated
with concomitant PTE.
Materials and methods: We studied 72 patients with
PTE and DVT documented by ultrasound at admission, mean age of 57.65 ± 15.11 years, 32 (44%) women,
52 (72%) patients with identified thrombogenic risk
factors, 33 (46%) patients with proximal DVT. Clinical (postthrombotic syndrome - PTS) and ultrasound
(complete or incomplete thrombus resolution and recurrence of thrombosis) parameters were followed at
1, 3, 6, 12 and 24 months. Patients with thrombogenic
persistent risk factors and residual thrombosis after
the end of the standard treatment period were further
anticoagulated.
Results: Complete thrombus resolution was found in
35 (49%) patients at 6 months, 37 (51%) at 12 months
and 44 (61%) at 24 months; PTS was present in 3 patients (4%) at 6 months, 14 (19%) at 12 months and in 22
(31%) patients at 24 months.
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Conclusions: The evolution of venous thrombosis is a
dynamic process that can last up to two years. Venous
ultrasound is important in taking the decision to continue anticoagulant treatment in a limited category of
patients.

45. Valoarea prognostică
a unui nou parametru
de cuplare ventricul
drept – arteră pulmonară
bazat pe volumele
vetriculare drepte obținute
prin ecocardiografie
tridimensională la pacienții
cu regurgitare tricuspdiană
secundară
D.N. Radu1, M. Gavazzoni2, L.P. Badano2,
A. Cascella2, F. Heilbron2, M. Tomaselli2,
S. Caravita2, C. Baratto4, F. Perelli2,
E. Perger2, G. Parati2, B.A. Popescu1,
D. Muraru2
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C. C. Iliescu”, București
2
Instituto Auxologico Italiano, University of
Milano-Bicocca, Milano, Italia

Introducere: Regurgitarea tricuspidiană secundară
(RTS) reprezintă cea mai frecventă cauză de regurgitare tricuspidiană semnificativă. În cazul pacienților
cu RTS, evaluarea funcției ventriculare drepte poate fi
dificilă. Cu toate că există date care sugerează că parametrii ecocardiografici surogat de cuplare ventricul
drept (VD) - arteră pulmonară (AP) au rol prognostic
la pacienții cu RTS moderată sau severă, presiunea arterială pulmonară sistolică (PAPs) este dificil de estimat
prin ecocardiografie transtoracică la pacienții cu regurgitare tricuspdiană severă.
Obiectiv: Evaluarea rolului prognostic al unui nou parametru de cuplare VD-AP obținut prin folosirea volu-
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melor VD măsurate prin ecocardiografie tridimensionala (3D), independent de PAPs.
Material și metodă: Au fost incluși în studiu 180
pacienți consecutivi cu RTS moderată sau severă. Au
fost măsurați parametrii convenționali de ecocardiografie bidimensionala (2D) - dimensiuni și funcție VD,
precum și volumul telediastolic al VD (VTD), volumul
telesistolic al VD (VTS) și fracția de ejectie a VD (FE)
prin ecocardiografie 3D. Cuplarea VD-AP a fost evaluată cu ajutorul parametrilor derivați prin ecocardiografie 2D și 3D: TAPSE/PAPs (mm/mmHg), FEVD/
PAPs (%/mmHg) și volumul bătaie al VD/VTS. În contextul prezenței unei RTS semnificative, volumul bataie
al VD a fost corectat prin scăderea volumului regurgitant (VolReg) măsurat prin ecuația PISA corectată,
obținându-se astfel volumul bătaie propriu-zis (antegrad) al VD (VBVD) și rezultând următoarea formulă de cuplare VD-AP derivată din ecocardiografie 3D:
[VTD-(VTS-VolReg)]/VTS. Obiectivul primar a fost
unul compozit format din deces de orice cauză și spitalizare din cauza insuficienței cardiace.
Rezultate: După o perioadă de urmărire de 24 luni (248), 72 de pacienți (40%) au atins obiectivul primar.
Raportul (VTD-VTS-VolReg)/VTS (i.e. VBVD/VTS)
a avut cea mai mare putere predictivă pentru obiectivul compozit (AUC 0,85 [IC 95% 0,78-0,93]), cu o
valoare prag de 0,4 comparativ cu raporturile FEVD/
PAPs (AUC 0,75 [IC 95% 0,67 - 0,84]) și TAPSE/PAPs
(AUC 0,76 [IC 95% 0,68 – 0,85]). Analiza pacienților
cu supraviețuire fără evenimente a arătat o diferență
semnificativă statistic între pacienții cu raport VBVD/
VTS mai mare sau mai mic decât valoarea prag de 0,40.
RTS severă (HR 2.22 [CI 95%: 1,02 – 4,89], p= 0,04)
și raportul VBVD/VTS< 0,40 (HR 5,58 [CI 95% 2,23
– 10,93], p< 0,001) s-au corelat independent cu obiectivul compozit.
Concluzii: Raportul VBVD/VTS, care este un index de
cuplare VD-AP obținut prin ecocardiografie 3D independent de estimarea PAPs se corelează semnificativ cu
un prognostic negativ - deces sau spitalizare din cauza
insuficienței cardiace - la pacienții cu RTS.
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Prognostic power of a new
index of right ventriclepulmonary artery coupling
based on right ventricular
volumes in patients with
secondary tricuspid
regurgitation
Introduction: Secondary tricuspid regurgitation (STR)
is the most frequent cause of significant TR. In patients
with significant STR, the assessment of RV function
can be challenging. Although echocardiographic surrogates of right ventricle (RV) to pulmonary artery (PA)
coupling have been reported to be associated with outcome in patients with either moderate or severe STR,
pulmonary artery systolic pressure (PASP) is difficult
to estimate using two-dimensional echocardiography
(2DE) in patients with severe STR.
Objective: To evaluate the predictive power of an index
of RV-PA coupling obtained using RV volumes measured by three-dimensional echocardiography (3DE),
independent of PASP estimation.
Materials and methods: We enrolled 180 consecutive
patients with moderate or severe STR. Conventional
2DE parameters of RV size and function were measured; also RV end-diastolic volume (EDV), RV endsystolic volume (ESV) and RV ejection fraction (RVEF)
were derived from 3DE. RV-PA coupling was estimated
using the following 2D and 3DE derived parameters:
TAPSE/PASP (mm/mmHg), 3D-RV ejection fraction/PASP (%/mmHg) and RV forward stroke volume
(SV)/ESV. Because of the presence of significant STR,
the total SV of the RV was corrected by subtracting
the regurgitant volume (RegVol) obtained from the
corrected PISA equation, thus obtaining the following
3D-derived RV-PA coupling formula: RV forward SV
[EDV-(ESV-Reg.Vol)]/ESV. The primary outcome was
a composite endpoint of death from any cause and
heart failure hospitalization.
Results: After a median follow up of 24 months (IQR: 2
- 48), 72 patients (40%) reached the primary endpoint.
The ratio between (RV SV- RegVol)/ RV ESV (i.e. the
RV forward SV/ESV) had the highest predictive power
of the combined endpoint (AUC 0.85 [IC 95% 0.78 0.93]), with a threshold value of 0.40, when compared
62

to RVEF/PASP (AUC 0.75 [IC 95% 0.67- 0.84]) and
TAPSE/PASP (AUC 0.76 [IC 95% 0.68-0.85]). Eventfree survival analysis showed a highly significant difference between patients with RV forward SV/ESV
higher and lower than 0.40. Severe TR (HR 2.22 [CI
95%: 1.02-4.89], p= 0.04) and RV forward SV/ESV<
0.40 (HR 5.58 [CI 95% 2.23 - 10.93], p< 0.001) were
independently associated with the combined endpoint.
Conclusions: The RV forward SV/ESV, which is an index of RV-PA coupling obtained by 3DE and independent from PASP estimation, is strongly associated with
the occurrence of death or heart failure hospitalization
in patients with STR.

46. Val de crize
hipertensive în zona
noastră ca posibil impact al
războiului din vecinătate:
o experiență de 11 luni
M. Urluescu5, A. Tase1, C. Stefan1,
L. Stanciulescu2, F. Calina3, M. Miroiu4
1

Spitalul Județean de Urgență, Universitatea Pitești
Spitalul Clinic Universitar de Urgență Floreasca,
București
3
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“
București
4
Universitatea Pitești
5
Universitatea de Medicină și Farmacie „Lucian
Blaga“, Sibiu
2

Introducere: Definită prin valori ale presiunii sanguine peste 180/120 mmHg, criza hipertensivă (HTA) reprezintă un risc major de AVC hemoragic. Conflagrația
armată curentă din Ucraina, parțial suprapusă cu pandemia Covid, a influențat țările frontaliere mai ales prin
teama de extindere a conflictului militar, alimentată de
mass-media și relatările veridice ale refugiaților, cu posibilitatea creșterii valorilor presiunii sanguine.
Obiectiv: Evaluarea valului de crize hipertensive la nivel de UPU.
Material și metodă: În acest studiu observațional, am
analizat fișele a 49.594 pacienți (pac) pe parcursul a trei
intervale distincte: 28.07.2021 - 26.10.2021, adică 120
de zile de pace (p), 27.10.2021 - 23.02.2022, adică 120
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de zile de manevre ale trupelor armate pre-război (pr),
și 24.02.2022 - 25.05.2022, adică 90 de zile de război
(p), ajustate statistic 4:4:3.
Rezultate: Dintr-un număr relativ constant de 150
+/- 12 pac zilnic, distribuția pac cu HTA a fost: 29,17
(p); 38,21 (pr); 67,49 (r). Referitor la crizele HTA, datele sunt următoarele: 12,43 (p); 14,97 (pr); 27,65 (r).
Demografic, predominanța masculină a scăzut de la
68,32% (p) la 65,89 (pr) la 59,58% (r). Vârsta medie a
pac cu crize HTA a variat de la 67,32 ani (p) la 64,97 ani
(pr) la 58,14 ani (r).
Concluzii: Potrivit rezultatelor noastre, stresul și anxietatea marcată, cauzate de teama de războiul din vecinătate a influențat semnificativ incidența crizelor hipertensive de-a lungul celor trei perioade deja menționate.
Luând în considerație provocarea colectării datelor
clinice în această situație specială, ca și riscurile aferente, am făcut tot posibilul de a evita subraportarea în
studiul nostru observațional. Evident că sunt necesare
studii prospective pe scară largă pentru a confirma rezultatele modestului nostru studiu.
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25.05.2022, as 90 days of war (w), statistically matched
4:4:3.
Results: From a quite steady number of 150 +/- 12 pts
daily, the distribution of HTN pts was: 29.17 (p); 38.21
(pw); 67.49 (w). Concerning the HTN crises, the data
are as follows: 12.43 (p); 14.97 (pw); 27.65 (w). Demographically, the male predominance decreased from
68.32% (p) to 65.89 (pw) to 59.58% (w). The mean age
for HTN crises pts switched from 67.32 yrs (p) to 64.97
yrs (pw) to 58.4 yrs (w).
Conclusions: According to our outcomes, the stress
and high anxiety caused by fear of war in the neighbourhood significantly influenced the incidence of HTN
crises along the three abovementioned periods. Taking
into account that collecting clinical data during pandemic is challenging and exposed to several risks, we have
done our best to avoid underreporting in our observational study. Obviously, large-scale prospective randomized studies are needed to evaluate the outcomes of
our modest study.

A surge in hypertension
crises in our zone as a
possible impact of the war
in our neighbourhood: the
eleven months experience
Introduction: Defined by blood pressure values over
180/120 mmHg, the hypertension (HTN) crisis represents a major risk of haemorrhagic stroke. The current
army conflagration in Ukraine, partially overimposed
on Covid pandemic, impacted boundaring countries
mostly by fear of extended military conflict fed by
mass-media and real stories told by refugees, with the
possibility of increasing blood pressure values.
Objective: To assess the surge in hypertensive crises at
the emergency unit level.
Materials and methods: In this observational study,
we analysed 49.594 patient (pts) files during three distinct intervals: 28.07.2021 - 26.10.2021, as 120 days of
peace (p), 27.10.2021 - 23.02.2022, as 120 days of prewar army troops manoevres (pw), and 24.02.2022 63
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47. Evaluarea fezabilității
testului de efort
cardiopulmonar la pacienții
cu limfom non-Hodgkin
D. Bursacovschi1, J. Cazacu1,
I. Cabac-Pogoreivici2, V. Revenco2,
M. Robu2
1

Institutul de Cardiologie, Chișinău
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„N. Testemițanu“,Chișinău

2

Introducere: Fezabilitatea și utilitatea clinică a testului
de efort cardiopulmonar (CPET) la pacienții cu forme
avansate de cancer nu este pe deplin elucidată. Datele
derivate din parametrii CPET ar putea completa evaluările standard pentru a îmbunătăți stratificarea riscului
la această grupă de pacienți.
Obiectiv: Scopul lucrării este aprecierea fezabilității și
siguranței CPET, la pacienții cu limfon non-Hodgkin
în timpul derulării tratamentului anti-tumoral.
Materiale și metodă: Am evaluat pacienții cu limfom
non-Hodgkin cu celule B stadiul II A prin CPET/ECG
în 12 derivații până la debutul tratamentului chimioterapic și după a 3-a cură în cadrul regimului R-CHOP.
Toți pacienții au fost evaluați prin CPET liber de simptome conform protocolului Bruce modificat. Fezabilitatea a fost definită ca ≥ 70% dintre pacienții capabili să
atingă criteriile pentru un test de vârf fără evenimente
adverse. Efortul de vârf a fost considerat raportul de
schimb respirator de 1,10 și mai mult. Toate testele au
fost efectuate pe un cicloergometru electronic cu analiza gazelor în timpul inspiraului și expirului și cu o sarcină de lucru de 20 W/min. Pacienții cu boală coronariană aterosclerotică cunoscută, insuficiență cardiacă
și care au fost tratați anterior cu chimioterapie au fost
excluși din studiu.
Rezultate: Eșantionul a inclus 52 de pacienți ca parte a
proiectului de doctorat în curs de desfășurare, majoritatea erau bărbați (67%) cu o vârstă medie de 62 de ani.
Toți pacienții au atins un raport de schimb respirator
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de peste 1,10. Nu au fost observate evenimente adverse
în timpul investigației CPET. Pentru lotul studiat media
VO2 de vârf a fost de 16,9 ± 6,3 ml/kg/min. O valoare a
VO2 de vârf ≤ 14 mL/kg/min a fost înregistrată la 37,5%
pacienți. Acești pacienți au avut niveluri scăzute ale valorii VE/VCO2 și OUES, în comparație cu pacienții cu
un VO2 de vârf > 14 ml/kg/min. Media VO2 de vârf la
volumul curent, VE/VCO2 și OUES a fost de 14,4 ± 8,2
ml/kg/min, 33,1 ± 4,3 și, respectiv, 2022,6 ± 143.
Concluzii: Aceste rezultate preliminare indică faptul
că evaluarea prin CPET la pacienții cu limfom nonHodgkin după finalizarea primelor 3 cure de chimioterapie a fost sigură și ar putea fi o metodă, eficientă,
de screening pentru toxicitatea cardiacă precoce. CPET
ar putea fi un instrument util în viitor pentru a prezice
evenimentele adverse cardiovasculare în timpul tratamentului antitumoral la această cohortă de pacienți.

Cardiopulmonary Exercise
Test in non-Hodgkin
Lymphoma – a feasibility
study
Introduction: The clinical feasibility and utility of the
cardiopulmonary test (CPET) in patients with advanced cancers is not fully elucidated. Data derived from
CPET parameters could complement standard assessments to improve risk stratification in this patient
group.
Objective: To determine the safety and feasibility of
CPET in non-Hodgkin lymphoma patients during the
antitumoral treatment.
Materials and methods: We have evaluated the 12-lead
ECG monitoring cardiopulmonary exercise stress test
in patients with B-cell non-Hodgkin lymphoma stage
II A before and after the completion of 3 standard chemotherapy courses with R-CHOP regimen. All patients
were assessed by CPET symptoms limited exercise tes-
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ting according to the Modified Bruce Protocol. Feasibility was defined as ≥ 70% of patients able to achieve the
criteria for a peak test without adverse events. The peak
effort was considered the respiratory exchange ratio of
1.10 and more. All tests were performed on an electronic cycle ergometer with breath-by-breath expired gas
analysis and with a 20 W/min workload. Patients with
known atherosclerotic coronary disease, heart failure
and who had previous chemotherapy treatment were
excluded from the study.
Results: The sample included 52 patients as a part of
ongoing PhD Study Project, the majority were male
(67%) with a mean age of 62 years. All patients achieved a respiratory exchange ratio over 1,10. The data is
listed in the table below. No adverse events were observed during de CPET investigation. For the sample
studied a mean of VO2 peak was 16.9 ± 6.3 ml/kg/min.
A value of peak VO2 ≤ 14 mL/kg/min has been found
in 37.5% patients. These patients had low levels of VE/
VCO2 and OUES value, compared to patients with a
peak VO2 > 14 mL/kg/min. Mean VO2peak at VT, VE/
VCO2 and OUES was 14.4 ± 8.2 ml/kg/min, 33.1 ± 4.3
and 2022.6 ± 143, respectively.
Conclusion: These preliminary results indicate that
CPET evaluation in Non-Hodgkin’s lymphoma patients during completion of the first 3 chemotherapy regimens was very safe and could be an efficient method
of screening for early cardiac toxicity. CPET could be a
useful tool in future to predict the cardiovascular adverse events during the antitumoral treatment in this
cohort of patients.
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48. Modelul de învățare
automată depășește
scorurile clinice
convenționale în predicția
mortalității la 5 ani de
orice cauză și de cauză
cardiovasculară într-un
registru prospectiv de
intervenții coronariane
percutane
P.A. Calburean, P. Grebenisan, A. Nistor,
K. Pal, V. Vacariu, R. Drincal, I. Adorjan,
T. Oltean, L. Hadadi
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant, Târgu Mureș

Introducere: Modelele de învățare automată (ML) au
fost propuse ca instrumente clinice de prognostic, iar
superioritatea față de scorurile clinice de risc nu a fost,
încă, stabilită.
Obiectiv: Să analizăm performanța în a prezice mortalitatea de orice cauză și de cauză cardiovasculară la
5 ani, folosind tehnici ML și să comparăm cu scorurile
clinice, într-o populație cu intervenție coronariană percutană (PCI).
Materiale și metodă: A fost analizată o populație de
pacienți, tratați prin PCI într-un centru cardiovascular
terțiar și care au fost incluși în registrul PCI prospectiv
local, din ianuarie 2016, având urmărire la 5 ani. Modelul ML a fost antrenat pentru a prezice mortalitatea
pe 5 ani, iar performanța predicției a fost comparată
cu cea a scorului GRACE, ACEF, SYNTAX II 2020 și
TIMI.
Rezultate: Un număr total de 2188 de pacienți au fost
incluși cu 15,4% și, respectiv, 18,7% mortalitate de cauză cardiovasculară și de orice cauză la 5 ani. Aria de
sub curba receiver operator characteristic pentru modelul ML a fost mai mare decât cea a scorurilor GRACE, ACEF, SYNTAX II și TIMI: 0,854 vs. 0,782, 0,775,
0,739 și 0,679 pentru 5 ani cardiovasculare și 0,824 vs.
0,749, 0,749 , 0,707 și, respectiv, 0,670 pentru predicția
de mortalitate de toate cauzele pe 5 ani; toate p≤ 0,001.
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Aria de sub curba de precision-recall pentru modelul
ML a fost mai mare decât cea a scorurilor GRACE,
ACEF, SYNTAX II și TIMI: 0,710 vs. 0,463, 0,448, 0,368
și 0,372 pentru 5 ani cardiovasculare și 0,697 vs. 0,453,
0,453, 0,342 și, respectiv, 0,372 pentru predicția de 5
ani a mortalității de toate cauzele.
Concluzii: Modelul ML a fost superior în predicția
mortalității la 5 ani de orice cauză și de cauză cardiovasculară în comparație cu scorurile clinice, precum
scorurile GRACE, ACEF, SYNTAX II sau TIMI într-un
registru prospectiv PCI.

Machine learning
outperforms conventional
clinical scores in predicting
5-year all-cause and
cardiovascular cause
mortality in a prospective
percutaneous coronary
intervention registry
Introduction: Machine learning (ML) models have
been proposed as a prognostic clinical tool and superiority over clinical risk scores is yet to be established.
Our aim was to analyse the performance of predicting
5-year all-cause- and cardiovascular cause mortality
using ML techniques and compare it with clinical scores in a percutaneous coronary intervention (PCI) population.
Materials and methods: An all-comers patient population treated by PCI in a tertiary cardiovascular centre
that have been included prospectively in the local registry since January 2016 with available 5-year follow-up
was analysed in the present study. The ML model was
trained to predict 5-year mortality and prediction performance was compared with that of GRACE, ACEF,
SYNTAX II 2020 and TIMI score.
Results: A total number of 2188 patients were included
with 15.4% and 18.7% 5-year cardiovascular and allcause mortality, respectively. The area under the receiver operator characteristic curve for the ML model was
higher than that of GRACE, ACEF, SYNTAX II and
66

TIMI scores: 0.854 vs. 0.782, 0.775, 0.739 and 0.679 for
5-year cardiovascular- and 0.824 vs. 0.743, 0.749, 0.707
and 0.670 for 5-year all-cause mortality prediction, respectively; all p≤ 0.001. The area under the precisionrecall curve for the ML model was higher than that of
GRACE, ACEF, SYNTAX II and TIMI scores: 0.710 vs.
0.463, 0.448, 0.368 and 0.372 for 5-year cardiovascularand 0.697 vs. 0.455, 0.453, 0.342 and 0.372 for 5-year
all-cause mortality prediction, respectively.
Conclusion: ML model was superior in predicting
5-year all-cause and cardiovascular cause death when
compared to clinical scores, such as GRACE, ACEF,
SYNTAX II or TIMI scores in a prospective PCI
registry.

49. Este util testul Tilt în
evaluarea pacientului cu
sincopă?
D.V. Indrieș
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Carol Davila“, București

Obiectiv: Vă prezentăm rezultatele testului Tilt la 173
de pacienți cu sincopă, evaluați in clinica noastră din
2019 pănă în prezent.
Materiale și metodă: Am efectuat protocolul de 40 minute cu masa la 60 grade, cu administrarea de NTG sub
lingual după 20 minute, dacă nu au apărut simptome
până în acel moment.
Am avut 106 femei si 67 bărbați trimiși pentru test.
Rezultate: La 52% (90 pacienți) testul a fost negativ,
iar la 48% (83 pacienți) pozitiv: la 31% (54 pacienți) a
fost pozitiv prin mecanism vaso-depresor si la 17% (29
pacienți) a fost pozitiv prin mecanism mixt (vaso-depresor si cardio-inhibitor).
Concluzii: Testul Tilt este important în diagnosticul
sincopei și selecția pacienților care necesită implantare
de stimulator cardiac.
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Is Tilt testing useful
in evaluating patients with
syncope?
Objective: We present you the results of tilt testing of
173 patients evaluated in our hospital for syncope beginning with 2019. We have done the 40 minutes protocol, with the table at 60 degrees, with NTG administration after 20 minutes if nothing happened till that
moment.
Materials and methods: We have had 106 women, 67
men referred for the investigation.
Results: The results were as follow: 52% (90 patients)
had a negative test, 48% (83 patients) had a positive test: 31% (54 patients) had vasodepression, 17%
(29 patients) had initial vasodepression followed by
bradycardia.
Conclusions: Tilt testing is important in the diagnosis
of syncope and in selecting the patients for pacemaker
implantation.

50. Corelanți
electrocardiografici
și ecocardiografici ai
aritmiilor ventriculare la
pacienții cu cardiomiopatie
hipertrofică
L. Mandes, M. Roșca, D. Ciupercă,
A. Călin, C. Beladan, R. Enache,
A. Cuculici, R. Jurcuț, C. Ginghină,
B. Popescu
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Pacienții cu cardiomiopatie hipertrofică (CMH) prezintă o prevalență crescută a aritmiilor
ventriculare (AV) maligne și a morții subite cardiace
(MSC) comparativ cu populația generală. Modelele predictive actuale recomandate de ghiduri țin cont
de factori structurali și clinici în stratificarea riscului
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aritmic și mai puțin de parametri electrocardiografici
(ECG). De asemenea, pacienții stratificați conform
acestor modele ca fiind la risc intermediar/redus de
MSC prezintă în continuare un risc aritmic mai mare
față de populația generală.
Obiectiv: Scopul acestui studiu monocentric, prospectiv a fost de a evalua corelația dintre parametri ECG și
ecografici și prezența aritmiilor ventriculare (AV).
Materiale și metodă: Am inclus 131 de pacienți cu
CMH în ritm sinusal la momentul examinării. Fiecare
pacient a avut cel puțin 2 evaluări complete clinice, biologice, ECG/Holter ECG. Evaluarea parametrilor ECG
a presupus măsurarea lor manuală cu ajutorul unui soft
digital. Au fost măsurate durata maximă a complexului
QRS în cele 12 derivații (QRSdur), dispersia complexului QRS (QRSd) (diferența dintre QRSdur și durata minimă a complexului QRS), intervalul QTc, dispersia intervalului QTc (QTcd) (diferența între durata maximă
și cea minimă a intervalului QTc), Tpe (valoarea maximă a intervalului dintre vârful undei T și finalul undei T în derivațiile precordiale) și dispersia Tpe (Tped)
(diferența între valoarea maximă și cea minimă a Tpe).
Pacienții au fost evaluați prin ecografie transtoracică
standard, conform ghidului. Evaluarea parametrilor de
deformare miocardică (deformarea longitudinală globală a ventriculului stâng și drept – GLSVS, GLSVD)
a fost efectuată prin ecografie speckle-tracking. Au
fost calculate dispersia mecanică a VS și VD (DMVS,
DMVD), definite ca deviația standard a timpului de la
debutul complexului QRS și până la maximul deformării longitudinale negative pentru fiecare segment.
A fost urmărită prezența AV la monitorizarea Holter
ECG și la interogarea dispozitivelor la purtătorii de defibrilator intern.
Rezultate: Pe parcursul urmăririi, 36 de pacienți au
prezentat AV (30 pacienți – TVNS, iar 6 pacienți - cel
puțin un episod de TVS sau de necesar de terapie a dispozitivului). Pacienții cu AV au fost mai tineri (47,5 ±
18,3 vs. 54,56 ± 15 ani, p= 0,026) și au avut un scor de
risc de MSC mai mare (p= 0,001). Legat de parametrii ECG, pacienții cu AV au avut valori mai mari ale
Tpe, Tped, QRSdur (p= 0,001) si a QRSd (p= 0,037).
Pacienții cu AV au avut valori mai mici ale GLSVS
(-12,5 ± 3,3 vs. -14,9 ± 3,5%, p= 0,001) și GLSVD ((18,2 ± 3,9 vs. -20,9 ± 5,1%, p= 0,008) și valori mai mari
ale DMVS (p= 0,044) și DMVD (p= 0,016). Pacienții
cu AV au avut grosimi mai mari ale peretelui liber VD
(6,9 ± 2,1 vs. 5,9 ± 1,5 mm, p= 0,016) și grosimi maximale mai mari ale peretelui VS (22,3 ± 4,8 vs. 20 ±
4,3 mm, p= 0,02). În urma analizei multivariate singu67
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rii corelanți independenți ai AV în lotul studiat au fost
Tped (HR= 1,078, IC= 1,015 - 1,144, p< 0,001), QRSd
(HR= 1,105, IC= 1,052 - 1,161, p= 0,002) și GLS VD
(HR= 1,129, IC= 1,030 - 1,238, p= 0,021), cu acuratețe
diagnostică bună (AUC 0,837 pentru Tped, 0,780 pentru QRSd și 0,694 pentru GLS VD).
Concluzii: Parametrii de deformare miocardică (GLS
VD) și parametrii ECG legați de remodelarea electrică
(Tped, QRSd) s-au corelat independent cu prezenta AV
in lotul nostru. Acuratețea diagnostică a corelanților
electrici a fost superioară corelanților ecografici. Acest
lucru nu este surprinzător în contextul în care parametrii ecografici nu reflectă direct remodelarea electrică,
care poate exista și în absența unor modificări structurale majore. Aceste rezultate au un potențial impact
clinic în rafinarea stratificarea riscului de AV și implicit, in urmărirea mai atenta a pacienților aflați la risc
crescut conform acestor parametri suplimentari.

Electrocardiographic
and echocardiographic
correlates of ventricular
arrhythmias in patients
with hypertrophic
cardiomyopathy
Introduction: Patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) have an increased prevalence of malignant ventricular arrhythmias (VA) and sudden cardiac
death (SCD) compared to the general population. Current predictive models take into account structural and
clinical parameters to assess the arrhythmic risk, while
electrocardiographic (ECG) parameters are overlooked. Moreover, patients considered at intermediate/low
risk of SCD still carry a higher risk compared to the
general population.
Objective: To assess the correlation between ECG and
echographic and the presence of ventricular arrhythmias (VA).
Materials and methods: The study population consisted of 131 HCM patients in sinus rhythm. Each patient
had at least 2 complete evaluations (clinical, biological,
ECG/Holter ECG). ECG measurements were perfor68
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med manually using a digital caliper. We measured
the maximal duration of the QRS complex in the 12
leads (QRSdur), QRS dispersion (QRSd) (the difference between QRSdur and the minimum QRS duration),
QTc interval, QTc dispersion (QTCd) (the difference
between the maximal and minimum QTc interval), Tpe
(maximal T wave peak to end interval in precordial leads) and Tpe dispersion (Tped) (the difference between
the maximal and minimum Tpe interval). A standard
echographic study was performed according to the guidelines. Speckle tracking echography was performed to
measure global longitudinal strain for the left ventricle
(LVGLS) and the right ventricle (RVGLS). Mechanical
dispersion – defined as the standard deviation of the
time from QRS onset to maximal longitudinal strain
for each segment was measured for LV (LVMD) and
RV (RVMD). We noted the presence of AVs at ECG
Holter monitoring and device interrogation.
Results: During follow-up, 36 patients had AV (30 patients NSVT, while 6 of them had at least one episode of
SVT or device therapy for VA). Patients with VAs were
younger (47.5 ± 18.3 vs. 54.56 ± 15 years, p= 0.026)
and had a higher SCD score (p= 0.001) compared to
patients whithout AVs. Increased Tpe, Tped, QRSdur
(p= 0.001) and QRSd (p= 0.037) were found on ECG in
patients with VAs. Patients with VAs had worse LVGLS
(-12.5 ± 3.3 vs. -14.9 ± 3.5%, p= 0.001) and RVGLS
(-18.2 ± 3.9 vs. -20.9 ± 5.1%, p= 0.008) and increased
LVMD (p= 0.044) and RVMD (p= 0.016). Moreover,
patients with VAs had increased RV free wall thickness
(6.9 ± 2.1 vs. 5.9 ± 1.5 mm, p= 0.016) and LV wall maximal thickness (22.3 ± 4.8 vs. 20 ± 4.3 mm, p= 0.02). After multivariable analisys, only Tped (HR= 1.078, IC=
1.015 – 1.144, p< 0.001), QRSd (HR= 1.105, IC= 1.052
- 1.161, p= 0.002) and RV GLS (HR= 1.129, IC= 1.030
– 1.238, p= 0.021) emerged as independent correlates
for VAs in our study group, with good accuracy (AUC=
0.837 for Tped, 0.780 for QRSd and 0.694 for RV GLS).
Conclusions: Strain-derived parameters (RV GLS)
and ECG parameters related to electrical remodelling
(Tped, QRSd) were independently correlated with VA
presence in our study group. The accuracy of electrical
correlates was superior compared to echographic correlates. This is not surprising, considering that echographic parameters are not directly related to electrical
remodelling and electrical remodelling can exist in the
absence of significant structural changes. Our results
may impact clinical decisions in risk stratification for
VAs consequently leading to a closer follow-up for patients at risk.
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51. CardioMedive –
un dispozitiv inovativ
pentru tele-monitorizare
multifuncțională
cardiovasculară și
respiratorie cu multiple
aplicații interdisciplinare
I. Mocanu1, A. Lupu1, R. Bogdan1,
S. Cornaciu, D. Tatu-Chițoiu,
G. Tatu-Chițoiu2
1

Cardiomedive S.R.L., București
Cardioscience S.R.L., București

2

Introducere: Înregistrarea și evaluarea promptă a aritmiilor, a dezechilibrelor hemodinamice și a disfuncțiilor
cardiorespiratorii este extrem de importantă atât în
prevenția primară cât și în cea secundară a bolilor cardiovasculare. CardioMedive este un dispozitiv inovativ
care permite o tele-monitorizare multifuncțională pe
termen lung.
Obiectiv: Această lucrare descrie dispozitivul, rezultatele primelor teste clinice și larga sa arie de aplicabilitate
Materiale și metodă: CardioMedive este un dispozitiv „all-in-one” cu o singură conexiune fără fir și care
îndeplinește concomitent funcțiile de Holter, tensiometru, oximetru, termometru, monitorizare respiratorie, stetoscop digital. Dispozitivul este funcțional în
două variante:
1. Modul-plasture fixat presternal printr-un adeziv original (testat dermatologic). Mini-modulul de
monitorizare astfel fixat este capabil să monitorizeze
continuu până la 14 zile 10 parametri: traseul ECG
(derivație Fontaine), alura ventriculară, tensiunea arterială, frecvența respiratorie, saturația în oxigen a sângelui arterial, zgomotele/suflurile cardiace, zgomotele
respiratorii, temperatura, activitatea fizică a pacientului, calitatea somnului. În cazul depistării unei aritmii
care necesită analiză morfologică detaliată dispozitivul poate fi transformat într-un Holter/48 ore cu 3-5
derivații.
2. Modul-„Event recorder” care înregstrează acești
parametri prin amplasarea de către pacient a două degete pe cei doi electrozi de înregistrare când pacientul
sesizează apariția unei aritmii sau modificarea stării
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sale hemodinamice/respiratorii. Modulul poate fi folosit la domiciliu de pacienții deja diagnosticați și tratați
pentru o afecțiune cardiovasculară. Acești pacienți (mai
ales cei cu risc crescut pentru evenimente aritmice/cardiovasculare) pot fi,însă, și monitorizați continuu prin
modulul-plasture. Pentru monitorizarea unei persoane
care efectuează activitate fizică/sportivă sau se află în
program de recuperare/reabilitare fizică dispozitivul
poate fi folosit sub formă de brățară sau atașat cu o bandă de piept sau de braț. Toți parametrii de monitorizare
sunt transmiși și stocați wireless într-un cloud. Un soft
special analizează acești parametrii separând elementele normale de cele patologice. Medicul poate analiza
aceste date în timp real și poate prelua controlul de la
distanță a dispozitivului de examinare cu ajutorul căruia poate să îl examineze pe pacient (spre exemplu poate
efectua de la distanță auscultația cordului/plâmânilor
prin mutarea de către pacient a dispozitivului pe torace
ghidat fiind de medic).
Rezultate: Dispozitivul este funcțional și testat deja
preclinic. Adezivitatea plasturelui la piele a fost testată, adezivul folosit permite o bună fixare/14 zile fără a
induce alergie/inflamație cutanată. Semnalul ECG este
excelent fără artefacte majore chiar la efort fizic maximal. Documentația pentru obținerea patentului este
depusă. În prezent se efectuează teste clinice comparative cu dispozitivele Holter clasice.
Concluzii: CardioMedive este un dispozitiv de telemonitorizare multifuncțională cu aplicabilitate multiplă, atât în prevenția primară a bolilor cardiovasculare,
cât și în evaluarea, monitorizarea și conducerea tratamentului pacienților cardiovasculari. Miniaturizarea,
principiul „all-in-one”, funcționarea wireless pe termen
lung și softul specific permite creșterea ratei de diagnostic a aritmiilor silențioase, depistarea instantanee
a aritmiilor majore și a impactului lor hemodinamic și
intervenția promptă, de urgență, precum și urmărirea
de la distanță a evoluției cu/fără tratament a bolilor
cardiovasculare cronice. Dispozitivul are largă aplicabilitate în cardiologie, terapie intensivă, medicina de
urgență, medicina familiei, medicina sportivă, medicina militară
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CardioMedive –
An innovative
multifunctional
cardiovascular and
respiratory telemonitoring
device with multiple
interdisciplinary
applications
Introduction: CardioMedive is an innovative
device that enables long-term multifunctional
tele-monitoring.
Objective: This paper describes the device, the results of
the first clinical trials and its wide range of applicability
Materials and methods: CardioMedive is an „all-inone“ device with a single wireless connection that simultaneously performs the functions of Holter, sphygmomanometer, oximeter, thermometer, respiratory
monitoring, digital stethoscope. The device is functional in two variants:
1. Patch module fixed presternally with an original
adhesive (dermatologically tested). The monitoring
module thus fixed is able to continuously monitor up
to 14 days 10 parameters: ECG path (Fontaine derivation), ventricular rate, blood pressure, respiratory
rate, oxygen saturation of arterial blood, heart sounds /
murmurs, respiratory noises, temperature, physical activity of the patient, quality of sleep. If an arrhythmia is
detected that requires detailed morphological analysis,
the device can be transformed into a Holter / 48 hours
with 3-5 leads.
2. „Events recording“ module, when the patient notices an arrhythmia or a change in his/her hemodynamic/respiratory status. The module can be used at
home by patients already diagnosed and treated for a
cardiovascular condition. However, these patients (especially those at high risk for arrhythmic/cardiovascular events) can also be continuously monitored through
the patch module. The device can be used as a bracelet
or attached to a chest or arm band to monitor a person
performing physical activity/sports or being in a physical recovery/rehabilitation program. All monitoring
parameters are transmitted and stored wirelessly in the
cloud. A special software analyses these parameters
separating the normal elements from the pathological
70
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ones. The doctor can analyze this data in real time and
take remote control of the examination device with
which he can examine the patient (for example, he can
perform auscultation of the heart/lungs remotely by
moving the device on the guided chest. by the doctor).
Results: The device is functional and already preclinically tested. The adhesion of the patch to the skin has
been tested, the adhesive used allows a good fixation/14
day without inducing allergy/skin inflammation. The
ECG signal is excellent without major artifacts even at
maximum physical exertion. Patent documentation is
filed. Clinical tests are currently being performed compared to classic Holter devices.
Conclusions: CardioMedive is a multifunctional tele-monitoring device with multiple applicability both
in the primary prevention of cardiovascular diseases
and in the evaluation, monitoring and management
of the treatment of cardiovascular patients. Miniaturization, the „all-in-one” principle, long-term wireless
operation and specific software allow to increase the
diagnostic rate of silent arrhythmias, instant detection
of major arrhythmias and their hemodynamic impact
and prompt emergency intervention as well as remote monitoring of evolution with / without treatment of
chronic cardiovascular diseases. The device has wide
applicability in cardiology, intensive care, emergency
medicine, family medicine, sports medicine, military
medicine

52. Un nou scor pentru
predicția rezultatelor după
ablația pentru fibrilație
atrială: VAT-DIF
A. Nastasa1, L. Nirlu-Craitoiu1,
D.A. Radu2, C. Iorgulescu2, S.N. Bogdan1,
R.G. Vătășescu2
1Spitalul Universitar de Urgență Elias, București
2Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Ablația transcateter pentru fibrilația atrială și-a dovedit eficiența în păstrarea ritmului sinusal,
însă, ratele de succes raportate variază mult. Având
în vedere costurile ridicate ale intervenției precum
și faptul că există, deși în proporție mică, o rată de
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complicații potențial severe, o estimare individualizată
și cu acuratețe mare a rezultatelor post-ablație este de
dorit, pentru a cuantifica corect balanța risc/beneficiu.
Unele studii au propus diferite scoruri pentru predicția
succesului postprocedural, dar majoritatea nu au fost
validate în cohorte prospective încă, așadar cercetările
suplimentare în această direcție sunt justificate.
Obiectiv: Obiectivul nostru a fost identificarea predictorilor independenți pentru recidiva fibrilației atriale
post-ablație și elaborarea unui scor compozit cu ajutorul acestora.
Materiale și metodă: Pacienți consecutivi cu fibrilație
atrială persistentă și paroxistică care au fost tratați
prin ablație cu radiofrecvență în centrul nostru au fost
analizați retrospectiv. Variabilele care au fost asociate
cu riscul de recidivă aritmică conform analizei univariate au fost introduse în regresia multivariată Cox.
Predictorii independenți de recurență au fost utilizați
pentru crearea noului scor.
Rezultate: Cohorta a inclus 263 de pacienți (vârsta medie 55,5 ± 11,7 ani, 65% bărbați, 61% cu fibrilație atrială paroxistică, scor CHADSVASc mediu 1,65 ± 1,45)
urmăriți pentru o perioadă medie de 37,6 ± 23,4 luni.
Tipul de fibrilație atrială persistentă, undele f cu voltaj
< 0,1mV, volumul atriului stâng indexat, prezența diabetului zaharat tip 2 și înălțimea mai mică a pacienților
s-au dovedit a fi predictori independenți pentru recidiva aritmică și au fost incluse în noul scor, VAT-DIF
(V A – Volum Atrial, T – tipul de fibrilație, D – diabet
zaharat, I – înălțimea, F – undele fibrilatorii f). Curba ROC pentru acest nou scor a aratat AUC 0,869, p<
0,0001, 95%CI [0,802 – 0,936] pe când cele pentru alte
două scoruri propuse în literatură, APPLE și CHA2DS2Vasc au fost de AUC 0,765, 95% CI [0,637 – 0,893] și
respectiv AUC 0,655, 95%CI [0,580 – 0,730]. Pacienții
care au avut scor VAT-DIF intre 0 – 3,25 au avut o rată
de succes de 95,7% la finalul perioadei de urmărire, cei
cu scor între 3,25 - 6 au avut 76,3 %, iar cei cu scor > 6
au avut rata de succes de doar 25% (p< 0,0001). O valoare de cut-off de 5,75 oferă scorului o sensibilitate de
87% și o specificitate de 75%.
Concluzii: Noul scor VAT-DIF este ușor de calculat și
ar putea facilita identificarea pacienților cu risc scăzut,
intermediar și crescut de recidivă. după ablația pentru
fibrilație atrială, însă validarea suplimentara a acestuia
este necesară.
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A new score for predicting
results after catheter
ablation for atrial
fibrillation: VAT-DHF
Introduction: Catheter ablation (CA) for atrial fibrillation (AF) has been proven to have the highest efficacy
for maintaining sinus rhythm, but success rates still
vary widely. Procedural costs are not negligible and a
low, but nonetheless present, rate of potentially severe complications exists. Therefore, an individualized
accurate estimation of the success rate would be desirable to assess the risk-benefit ratio. Several studies have
proposed different scores for predicting post-procedural success, but most have not been validated in prospective cohorts yet. Further research for the optimal
formula is justified.
Objective: Our objective was to find independent predictors of AF recurrence after CA and to elaborate a
composite score.
Materials and methods: Consecutive patients with
persistent and paroxysmal AF who underwent CA in
our center were enrolled and a retrospective analysis
was performed. Variables that were significantly associated with recurrence risk according to univariate
analysis were introduced in a Cox multivariate regression. The independent predictors of recurrence were
used to create a new predicting score.
Results: The cohort included 263 patients (mean age
55.5 ± 11.7 years, 65% males, 61% paroxysmal AF,
CHADSVASc 1.65 ± 1.45), with a follow-up of 37.6 ±
23.4 months. Persistent AF, f-waves< 0.1mV, indexed
LA volume, the presence of type 2 diabetes and smaller height were independent predictors of recurrence
and used to create the new scoring model, VAT-DHF
(V= volume, AT= Atrial fibrillation Type, D= Diabetes,
H= height, F= F waves). The ROC curve for this new
score showed an AUC 0.869, p< 0.0001, 95%CI [0.802
- 0.936] while those for APPLE and CHA2DS2Vasc
showed AUC 0.765, 95% CI [0,637 -0.893] and respectively, AUC 0.655,95%CI [0,580 - 0.730]. Patients who
had a VAT-DHF score between 0 - 3.25 had a rate of
success of 95.7%, those with a score between 3.25 - 6 of
76.3%, and those with a score ≥ 6 had a rate of success
of 25% (p< 0.0001). A cut-off value of 5.75 gives the
score a sensitivity of 87% and a specificity of 75%.
71
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Conclusion: The novel VAT-DHF score is easy to calculate and may provide a useful clinical tool to identify
patients with low, intermediate or high risk of AF recurrence, but further validation is necessary.

53. Supraviețuirea
imediată și predictorii
mortalității la pacienții cu
stop cardiac resuscitat
V. Pleșco1, L.L. Matei1,2, L.N. Ghilencea1,2,
S.M. Bălănescu1,2, A.C. Popescu1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila“, București
2Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

Introducere: În ciuda standardelor medicale și a ghidurilor privind stopul cardiac, pacienții cu stop cardiorespirator resuscitat pun probleme de supraviețuire
imediată.
Obiectiv: Ne-am propus să evaluăm supraviețuirea în
spital, pe termen scurt și să identificăm predictorii de
mortalitate la pacienții cu stop cardiac resuscitat.
Material și metodă: Am analizat 100 de pacienți (vârsta medie 67,9 ani, 53% bărbați), internați consecutiv
în perioada decembrie 2019 - aprilie 2022 în Clinica de
Cardiologie a Spitalului Universitar Elias, cu o durată
medie de spitalizare de 5,95 ± 6,75 zile. Am comparat
două grupuri în funcție de supraviețuirea în timpul spitalizării (grupul 1 - pacienți ce au supraviețuit= 56%,
grupul 2 - pacienți ce au decedat= 44%). Am folosit
metoda de regresie Cox a riscului proporțional pentru
analiza supraviețuirii pentru a identifica predictorii
mortalității în timpul spitalizării.
Rezultate: Peste o treime dintre pacienți au avut infarct miocardic (40%), cu supradenivelare de segment
ST în jumătate din cazuri (20%), care au necesitat coronarografie de urgență în 25% din cazuri și revascularizarea vasului responsabil de infarctul miocardic la
16% din cazuri. Au fost 5% cazuri de infecție cu SARSCoV-2, 6% cazuri de cardiomiopatii și 12% cazuri de
insuficiență cardiacă. Un total de 53% pacienți au prezentat stop cardiac în afara spitalului, în timp ce 47% au
fost resuscitați la unitatea de primiri urgențe. Mortalitatea totală a fost de 44%. Nu a existat nici o diferență
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a fracției de ejecție a ventriculului stâng între cele două
grupuri (p= 0,57). Predictorii mortalității în timpul
spitalizării identificați sunt: vârsta (p= 0,008), nevoia
urgență de angiografie coronariană (p= 0,001), stopul
cardiac cu asistolă (p= 0,001) și stopul cardiac în afara
spitalului (p= 0,004).
Concluzii: Mortalitatea pe termen scurt după un stop
cardiac resuscitat este încă mare și este dependentă
de vârstă, de necesitatea angiografiei coronariene de
urgență, de asistolie și de stopul cardiac în afara spitalului, în timp ce fracția de ejecție a ventriculului stâng, la
internare, nu are nici o influență asupra supraviețuirii.

Short-term survival and
predictors for mortality in
patients with resuscitated
cardiac arrest
Introduction: Despite high medical standards and guidelines regarding cardiac arrest, patients with resuscitated cardio-respiratory stop are still a matter of immediate survival.
Objective: We aimed to assess the in-hospital shortterm survival and identify predictors for mortality in
patients with cardiac arrest.
Materials and methods: We analysed 100 patients
(mean age 67.9 years old, 53% male), admitted consecutively between December 2019-April 2022 in Cardiology Department at Elias University Hospital, and
with a mean hospitalisation of 5.95 ± 6.75 days. We
compared two groups depending on survival during
hospitalization (group 1 - patients survived=56%,
group 2- patients died=44%). We used Cox regression
proportional hazard method for survival analysis and
binary linear regression to assess the predictability of
mortality during hospitalization.
Results: More than one third of the patients had myocardial infarction (40%), with ST-elevation MI in half
of the cases (20%), which had urgent angiography in
25% of the cases, and revascularization of the culprit
vessel at 16% of the patients. The patients had SARSCoV-2 infection in 5% of the cases, COPD in 6% of the
cases, and heart failure in 12% of the cases. A total of
53% patients presented with out-of-the-hospital cardi-
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ac arrest, while 47% of the patients were resuscitated at
the emergency room. Overall mortality reached 44%.
There was no difference in ejection fraction between
the survival and mortality groups (p=0.57). Predictors
for mortality during hospitalization are: age (p=0.008),
emergency need for coronary angiography (p=0.001),
asystole cardiac arrest (p=0.001), and out-of-the-hospital cardiac arrest (p=0.004).
Conclusions: The short-term mortality after a resuscitated cardiac arrest is still high, depending upon age,
emergency need for coronary angiography, asystole,
and out-of-the-hospital cardiac arrest, whereas left
ventricular ejection fraction at admission has no influence on survival.

54. Terapia de
resincronizare cardiacă
la pacientul semnificativ
ischemic – este posibilă
extragerea beneficiului
înainte de revascularizarea
miocardică?
D.A. Radu1, C. Iorgulescu1, Ș. Bogdan2,
A. Badiul1, C. Cojocaru1, A. Nastasa2,
R.G. Vătășescu1
1

Spitalul Clinic de Urgență, București
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

2

Introducere: IC ischemică reprezintă, în continuare, o
cauză principală de mortalitate la nivel global. În cazul
fenotipurilor care asociază BRS și disfuncție sistolică
severă, implantul de CRT-D a dovedit reducerea semnificativă a mortalității și ameliorarea QOL. Abordarea
fiziologică este livrarea CRT după revascularizarea miocardică, însă, anumiți pacienți au riscuri bazale inacceptabile.
Obiectiv: Să cercetăm dacă există un potențial beneficiu, prin implantul de CRT înainte de revascularizare.
Materiale și metodă: Am analizat o serie heterogenă
de pacienți ischemici implantați cu CRT-D înainte de
revascularizarea miocardică, indiferent de natura acesteia. Urmărirea (spre PCI sau by-pass) a durat 3-6 luni
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de zile. Am colectat date demografice, factori de risc,
biochimii uzuale, de planning pre-procedural, clinice,
de ECG, ETT precum și markeri biochmici. Analiza statistică a fost realizată folosind software SPSS® și
Microsoft Excel®. Datele au fost raportate ca și valori p
din crosstabulări (discrete) sau diferențe medii, valori
p și intervale de încredere derivate din teste t (continue). O valoare p de 0,05 a fost aleasă ca fiind pragul de
semnificație statistică.
Rezultate: Seria de cazuri a constat în 10 subiecți înalt
comorbizi (100% bărbați) cu o vârstă medie de 59,3 ±
7,4 ani, cu o FEVS bazală medie de 18 ± 7,3%, 6 dintre ei cu BRS tipic, iar restul cu TCIV-uri BRS-like, cu
o durată medie a QRS de 168,8 ± 23,4 msec și asincronism intraventricular demonstrate – Pitzalis_SAX
mediue de 289,75 ± 61,3 msec. Clasa NYHA medie
la debut a fost de 3,1 ± 0,8. Majoritatea aveau un fenotip dilatat, cu VTDVS mediu de 230,3 ± 89,3ml și
VTSVS mediu de 173,2 ± 61 ml. Gradul mediu bazal
de RM ischemică/prin asincronism a fost de 2,3 ± 0,8.
Toți pacienții erau în RS și primeau OMT la momentul implantului. Referitor la leziunile coronariene, toți
pacienții erau trivasculari, 50% dintre aveau 1-2 vase cu
ocluzie cronică (nici unul ACx) în timp ce 6 pacienți au
prezentat leziuni > 70% la nivelul ramurilor marginale
ce deserveau teritoriul target pentru sonda de VS. După
3-6 luni de CRT s-a observant o creștere statistic semnificativă a FEVS la 9/10 pacienți (+19,1%; p<0,001;
CI (-4,15; +1,41)), reduceri consistente ale VTDVS/
VTSVS, o reducere semnificativă a clasei NYHA medii (-1,3 degrees; p<0,001; CI (-1,21; -0,3)) și reducerea
numărului de episoade anginoase. 9 pacienți au efectuat revascularizare miocardică (4 prin by-pass, 2 prin
PCI timp unic și 3 prin PCI sesiuni recurente) și și-au
atins FEVS maxim prezisă posibilă fără complicații. Un
pacient care nu a beneficiat de CRT, a dezvoltat sindrom de epuizare miocardică ischemică și momentan
este candidat pentru LVAD.
Concluzii: În situația în care, în condiții de repaus, nu
există ischemie critică în teritoriul țintă pentru sonda
de VS, beneficiile CRT par să poată fi extrase coerent
anterior revascularizării miocardice. Mai ales la cazurile de CTO unde complexitatea și durata procedurii
sunt potential mari, debutul procedural de la o FEVS
mai înaltă crește șansele de repornire a cordului/resuscitare cu success în situația apariției de complicații.

73

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

LUCRĂRI RAPID COMENTATE 2 /
RAPID FIRE ABSTRACTS 2

Cardiac resynchronization
therapy in highly ischemic
patients – is there an
extractable benefit
before myocardial
revascularization?
Introduction: Ischemic HF is still a leading cause of
mortality worldwide. In phenotypes associating LBBB
and severely depressed LVEF, CRT-D implantation has
been proven to reduce mortality significantly and improve QOL. The physiological approach is to deliver
CRT subsequent to myocardial revascularization yet
some patients have unacceptable baseline intraoperative risks.
Objective: We sought to determine the potentially extractable benefit of pre-revascularization CRT.
Materials and methods: We analysed a series of heterogenous ischemic patients implanted with CRT-Ds
prior to myocardial revascularisation, irrespective of
its type. The follow-up (to either PCI or CABG) lasted for 3-6 months. Demographics, risk factors, usual
serum levels, pre-procedural planning factors, clinical, ECG, TTE and biochemical markers were recorded. Statistical analysis was performed using SPSS®
and Microsoft Excel® software. Data were reported as
either p-values from crosstabs (discrete) or mean differences, p-values and confidence intervals from t-tests
(continuous). A p-value of .05 was chosen for statistical
significance (SS).
Results: The case series consisted of 10 highly-comorbid subjects (100% males), with a mean age of 59.3 ± 7.4
ys, with a mean baseline LVEF of 18 ± 7.3%, 6 with typical LBBB while the remaining with LBBB-like IVCDs,
with a mean QRSw of 168.8 ± 23.4 msec and proven
significant intraventricular asynchrony – mean Pitzalis_SAX index of 289.75 ± 61.3 msec. Their functional
status at the time of implant was a mean NYHA class of
3.1 ± 0.8. Most of the patients had a dilated phenotype,
with a mean EDLVV of 230.3 ± 89.3mls and a mean ESLVV of 173.2 ± 61mls. There was also a mean 2.3 ± 0.8
degree of ischemic/asynchronous mitral regurgitation
present at baseline. All the patients were in SR and were
under OMT at the time of implant for a various period of time. Regarding the coronary lesions, all patients
were tri-vascular, 50% of them with 1 or 2 chronically
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occluded vessels (none of the Cx artery), while 6 of the
patients had > 70% lesions of Marginal branches within
the LV-lead targeted territory. After 3-6 mths of CRT
we observed a statistically significant increase of LVEF
in 9/10 patients (+19.1%; p< 0.001; CI (-4.15; +1.41)),
consistent reductions of EDLVV/ESLVV, a significant
reduction of NYHA class (-1.3 degrees; p< 0.001; CI
(-1.21; - 0.3)) and a reduction of anginal episodes. 9
patients underwent full myocardial revascularization
(4 CABG, 2 single PCI session, 3 multiple PCI sessions) and eventually reached the maximum predicted
LVEF possible with no complications. One patient did
not benefit from CRT, developed ischemic myocardial fatigue syndrome and is currently expecting LVAD
implantation.
Conclusions: In case of non-critical ischemia at rest
within the LV-lead targeted territory, CRT benefit seems to be consistently extractable ahead of myocardial revascularization. Especially in cases of chronically
occluded vessels with high expected procedure complexity and duration, starting from higher LVEF is increases the chances of restarting the heart/resuscitation
should complications arise.

55. Afecțiunea cardiacă la
pacienții COVID-19 în faza
postacută
G. Sorici1, I. Popovici1, M. Gorohova1,
L. Ciobanu1, M. Popovici2
1

Spitalul Polivalent Novamed, Chișinău
Institutul de Cardiologie, Chișinău
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Obiectiv: Evidențierea sechelelor cardiovasculare COVID-19, în special, a disfuncției subclinice de ventricul
stâng.
Materiale și metodă: Studiul a inclus 74 de pacienți
aflați în convalescență, post Covid-19, fără patologie
cardiovasculară în antecedente, cu vârsta medie 42,01
ani ± 1,4 ani. Pacienții au fost evaluați prin ecocardiografie speckle tracking.
Rezultate: Rezultatele studiului nostru au arătat că
41 (55,4%) de pacienți post COVID -19 prezintă
disfuncție sistolică subclinică de ventricul stâng, GLS
mediu în grup fiind 15,8 ± 0,39, pe când în lotul de control, nici o persoană nu are GLS < 16% (p< 0,001). Alte
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manifestări au fost: disfuncție diastolică – 23 (31,1%),
disfuncție de ventricul drept - 22 (30,1%), efuzie pericardică -19 (25,7%), simptome – 67 (90%).
Concluzii: Disfuncția subclinică cardiacă este o
complicație frecvent întâlnită la pacienții post COVID-19, iar determinarea GLS prin ecocardiografia
speckle tracking rămâne un instrument practic și costeficient pentru a depista această injurie. Persistența
simptomelor, încadrate în longCovid, nu se corelează
cu rezultatele investigațiilor imagistice.

Left ventricle Global
Longitudinal Strain –
a marker of subclinical
post-Covid-19 cardiac
dysfunction
Objective: Evaluation of the GSL (Global Longitudinal
Strain) prediction value regarding post-Covid-19 subclinical cardiac dysfunction
Materials and methods: GSL of left and right ventricles was determined in 74 patients (average age 42 ±
1,4 years) supported COVID-19 (4-12 months after positive PCR test) without any preexisting cardiovascular pathology, using echocardiography speckle tracing
method. Likewise, these patients have not diabetes
mellitus and an age more than 65 years.
Results: Majority of most important functional and geometric indices of the heart have been normal, the FE
value being as 58.17 ± 0.61%. However, in 55.4% of patients the left ventricle GSL was less than 16%, and the
mean level of index through study group was as 15.8 ±
0.4%. It is worth noting, that in patients with GSL<16%
the rate of diastolic dysfunction was double more than
in patients with GSL> 16%. Remarkable, that GSL
didn’t correlate with either patient age or BMI or smoking or lipid profile or precardiac effusion. Nevertheless, mechanical dispersion incidence was significantly
higher in patients with GSL< 16% (51.4 vs. 21.6%). The
right ventricle GSL diminution less than 16% was detected more seldom, in around 30% of cases.
Conclusions: In patients with apparent normal echocardiographic indices the left ventricle GSL reducing
less than 16% could be a predictor of post-COVID-19
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subclinical cardiac dysfunction, and the speckle tracing
echocardiography merit to be underlined as a reliable
diagnostical maneuver.

56. Trimetazidina ca
terapie adăugată poate
scădea riscul disfuncției
ventriculare stângi și sau
insuficienței cardiace
incidentale la recipienții de
epirubicină pentru cancer
vezical
A. Tase1, C. Ștefan1, A. Tase2,
L. Stănciulescu3, F. Călina4, M. Miroiu5,
M. Man1, M. Taicu5, L. Vijan5,
M. Urluescu6
1

Spitalul Județean de Urgență, Universitatea Pitești
Spitalul Județean de Urgență Pitești
3
Spitalul Clinic Universitar de Urgență Floreasca,
București
4
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
5
Universitatea Pitești
6
Universitatea de Medicină „Lucian Blaga“, Sibiu
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Introducere: Deși se raportează creșterea supraviețuirii
la pacienții (pac) cu cancer, tratați cu antracicline, tratamentul cardiotoxicității, asociate, rămâne o problema
majoră. Din cercetarea atentă a literaturii, am sesizat o
paucitate a datelor pe această temă.
Obiectiv: Evaluarea efectului terapiei neîntrerupte cu
trimetazidina (TNT) asupra disfuncției sistolice de
ventricul stâng (DVS) +/- insuficiență cardiacă manifestă (IC) nou-instalate la pac. cu cancer vezical (CV)
tratați cu epirubicina (E).
Materiale și metodă: Am analizat retrospectiv perioada de 15 ani 01/01/2007 - 31/12/2021 și am găsit un
număr de 329 pac. adulți nou diagnosticați cu CV confirmat bioptic, care au primit chimioterapie bazată pe
antracicline cu doze standard de E. Grupul de studiu
cu 112 pac. a primit TNT pentru indicații obișnuite.
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Grupul martor nu a primit TNT. Data confirmării diagnosticului de cancer a fost considerată data intrării în
studiu. Demografic: predominanță masculină 63,7%,
vârsta medie a pac. a fost 52,8 +/- 10,6 ani. Distribuția
condițiilor cardiace preexistente a fost similară la ambele grupuri. Rezultatul primar a fost spitalizarea incidentală pentru IC, ca și o perioadă de follow-up de 8,54
+/- 3,72 ani.
Rezultate: După ajustarea propensităților (1:2) am
combinat cei 112 pac. cu TNT cu 224 de martori. Episodul nou de IC simptomatică a fost diagnosticat la 39
pac, 19 din grupul de studiu (28,6% clasa IV NYHA)
și 24 din grupul comparator (30,8% clasa IV NYHA).
Episodul nou de DVS a fost observat la 139 pac, 61 din
grupul TNT (7,85% cu FEVS< 40%) și 76 din grupul
comparator (9,63% cu FEVS< 40%). Proporțiile în cele
două grupuri au fost 4,8612 și 9,0271, iar dispersia
0,046256 și, respectiv, 0,082135. Nu am găsit diferențe
semnificative statistic între genuri.
Concluzii: Potrivit rezultatelor noastre, co-medicația
TNT a fost asociată cu un risc inferior pentru IC incidentală la pac. cu CV tratați cu E. Această descoperire
justifică o investigație prospectivă ulterioară. Efectul
metabolic al TNT poate atenua cardiotoxicitatea, luând
în considerare faptul că, mecanismul cardiotoxicității
antraciclinice poate fi corelat cu radicalii liberi de
oxigen.

Trimetazidine as added-on
therapy may lower the risk
of incidental left ventricular
dysfunction with or
without heart failure in
epirubicinum recipients for
bladder cancer
Introduction: Even a prolonged cancer-related survival
is reported in patients (pts) treated with anthracyclines,
the treatment related cardiotoxicity remains a major
concern. To the best of our knowledge, there is a paucity of data on this issue.
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Objective: To assess the effect of uninterrupted therapy
with trimetazidine (UTT) on new-onset left ventricular systolic dysfunction (LVD) +/- overt heart failure
(HF) in pts with bladder cancer (BC) treated with epirubicin (E).
Materials and methods: We retrospectively analysed
over the 15 years period 01/01/2007 - 31/12/2021 with
a number of 329 adult pts newly diagnosed with biopsy confirmed BC who underwent anthracycline based chemotherapy with E standard doses. The study
group had 112 pts and received UTT for usual indications. Their counterparts did not receive UTT. The
date of the cancer confirmatory diagnosis was considered the study enter date. Demographically: male predominance 63.7%, mean age of pts was 52.8 +/- 10.6
yrs. The distribution of previous cardiac conditions
was similar in both groups. The primary outcome was
incident HF hospitalisation, and the follow-up period
8.54 +/- 3.72 yrs.
Results: After propensity matching (1:2) we combined
the 112 pts receiving UTT with 224 controls. New onset symptomatic HF was diagnosed in 39 pts, 19 within
the study group (28,6% IV NYHA class) and 24 in their
counterparts (30,8% IV NYHA class). New onset LVD
was found in 139 pts, 61 within the UTT group (7.85%
with LVEF< 40%) and 76 in comparator group (9.63%
with LVEF< 40%). The proportions in the 2 groups
were 4.8612 and 9.0271, and the dispersion 0.046256,
and 0.082135, respectively. We did not found statistically significant differences among gender groups.
Conclusions: According to our results, UTT as co-medication was associated with lower risk for incident HF
in pts with BC treated with E. This finding warrants for
further prospective investigation. The metabolic effects
of UTT may mitigate cardiotoxicity taking into account
that the mechanism of anthracycline cardiotoxicity could be related to oxygen free radicals.
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57. Endocardită infecțioasă
la pacient cu boală
cardiacă congenitală
corectată chirurgical – unde
se oprește riscul infecțios?
A. Teodorescu1, A. Mihăilescu1,
A. Covaliov1, R. Enache1, A. Iosifescu1,
B.A. Popescu1
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Bolile cardiace congenitale (BCC) reprezintă condiții predispozante pentru endocardita
infecțioasă (EI), dintre acestea, defectul septal ventricular (DSV) fiind cel mai frecvent implicat. EI asociază
multiple complicații, atât locale (frecvent abces perivalvular, asociat cu risc dublu de embolizare), cât și sistemice (frecvent ca urmare a embolizării vegetațiilor).
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de
34 de ani, cu BCC operată la vârsta de 11 ani pentru
închiderea defectului septal atrial (DSA) tip ostium
secundum și DSV perimembranos și plastie de valvă
tricuspidă, care se prezintă pentru scădere ponderală,
febră și transpirații profuze. Simptomatologia a debutat
în urmă cu 3 luni și s-a agravat progresiv. La ecografia
abdominală s-au decelat multiple infarcte splenice, pacientul primind indicație de evaluare suplimentară în
clinica noastră.
La internare, pacientul prezintă sindrom inflamator
important, iar la ecocardiografia transtoracică se decelează multiple vegetații mari pe fața ventriculară a
cuspelor aortice și pseudoanevrism de rădăcină aortică
deterjat la nivelul ventriculului stâng, complicate cu regurgitare aortică severă. Ventriculul stâng este dilatat
cu funcție sistolică prezervată. Se inițiază antibioterapie empirică cu spectru larg- ampicilină, ceftriaxonă și
gentamicină. Hemoculturile identifică Steptococul Viridans ca agent patogen, confirmând astfel diagnosticul
definitiv de EI. Se continuă tratamentul antibiotic țintit
cu ampicilină, ceftriaxonă și gentamicină.

Tomografia computerizată (TC) abdomino-pelvină
confirmă infarctele splenice. Scanarea TC este repetată
în a 9-a zi de spitalizare în urma acuzelor pacientului
de durere importantă la nivelul hipocondrului drept,
decelându-se infarct renal drept.
Având în vedere embolizarea recurentă în ciuda tratamentului antibiotic țintit și creșterea în dimensiuni și
mobilitate a vegetațiilor, în a 12-a zi de spitalizare, pacientul este transferat în clinica de chirurgie cardiovasculară. Se efectuează înlocuirea valvei aortice cu proteză
bicuspidă și excluderea pseudoanevrismului rădăcinii
aortice. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, cu
continuarea antibioterapiei și externarea pacientului
după o lună.
Particularitatea cazului: Acest caz ilustrează importanța urmăririi îndeaproape a pacienților cu BCC,
chiar și după corecția chirurgicală completă, fiind o
categorie care rămâne cu risc crescut de EI. Corecția
chirurgicală a pacientului a fost completă, fără șunt
rezidual, profilaxia antibiotică nefiind recomandată,
conform ghidurilor actuale. La pacienții cu corecție de
DSV perimembranos, folosirea peticului pericardic și
profilul hemodinamic de la nivelul rădăcinii aortice pot
crește riscul de EI, indicația de profilaxie antibiotică în
cazul intervențiilor cu risc crescut meritând o atenție
suplimentară.

Infective endocarditis in
patient with surgically
corrected congenital heart
disease – where does the
risk of infection stop?
Introduction: Congenital heart diseases (CHD) represent predisposal factors for infective endocarditis (IE),
and ventricular septal defect (VSD) is the most often
involved. IE associates with multiple complications
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both local (frequently perivalvular abscess, associated
with a double risk of embolization) and systemic (often
following embolization of the vegetations).
Case presentation: We present the case of a 34-year old
patient with CHD who underwent surgery at the age of
11 for the closure of an ostium secundum atrial septal
defect and perimembranous VSD and tricuspid valve
repair who presents for weight loss, fever and profuse
sweating. The symptoms started 3 months ago and progressively aggravated. An abdominal ultrasound was
performed and multiple splenic infarcts were identified
and the patient was referred to our clinic for further
evaluation.
At admission, the patient exhibits an important
inflammatory syndrome and the transthoracic echocardiography shows multiple large vegetations on the
ventricular face of the aortic valve and an aortic root
pseudoaneurysm which communicates with the left
ventricle, complicated with severe aortic regurgitation. The left ventricle is dilated with preserved systolic function. Empirical wide spectrum antibiotherapy
(ampicillin, ceftriaxone and gentamicin) is initiated.
The blood cultures identify Streptococus Viridans as
the pathogen agent and thus the definite diagnosis of
IE is established and the further management is with
targeted antibiotherapy (ampicillin, ceftriaxone and
gentamicin).
An abdominal and pelvic computed tomography
(CT) confirms the splenic infarcts. The CT scan is repeated in the 9th day of hospitalization, as the patient
complains about a severe pain in the right hypochondrium and it reveals right renal infarction.
Due to the recurrent embolizations despite targeted
antibiotic therapy and to the evidence of an increase
in vegetations size and mobility, in the 12th day of hospitalization, the patient is referred to the surgical department for surgery. Aortic valve replacement with a
bileaflet prosthesis and the exclusion of the aortic root
pseudoaneurysm is performed. The postoperative course was uneventful, with the continuation of antibiotherapy and the patient is discharged after one month.
Case particularity: This case illustrates the importance
of a close follow-up of patients with CHD, even after,
the complete surgical correction, as they still exhibit an
increased risk of IE. The patient had a complete correction, with no residual shunts and so the IE prophylaxis
was not recommended according to current guidelines.
The use of pericardial patch and the hemodynamic profile of the aortic root in patients with surgical closure of
perimembranous VSD may increase the risk of IE and
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the indication of antimicrobial prophylaxis in case of
high risk interventions deserves further consideration.

58. „O inimă mai bogată”
– malformație cardiacă
congenitală rară
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C. Stătescu1,2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof Dr. George
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2
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Introducere: Cor triatriatum stâng reprezintă doar 0,10,4% din malformațiile cardiace congenitale și poate fi
diagnosticată la orice vârstă, fără a avea o predispoziție
genetică. Acest defect congenital rezultă din absorbția
incompletă a venei pulmonare comune din care, ulterior, se formează un apendice fibro-muscular, care subdivide atriul stâng în două cavități. În rândul populației
adulte întâlnim, cel mai frecvent, forma în care orificiul
de comunicare între cavități este larg, explicând simptomatologia săracă și nespecifică a acestor pacienți.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 45 de ani, jucătoare de handbal, fără antecedente personale patologice cunoscute și fără un tratament cronic la domiciliu, care se prezintă în regim
ambulatoriu pentru evaluarea unui episod presincopal
din urmă cu câteva luni, soldat cu traumatism cranio-cerebral prin cădere de la același nivel, pe scări.
Anterior acestui episod nu a prezentat durere toracică anterioară sau dispnee, dar a menționat prezența
palpitațiilor cu ritm rapid neregulat, asociate cu rash
facial. Din antecedentele heredo-colaterale nu reținem
nimic semnificativ. Examenul clinic obiectivează status compensat cardiovascular, stabilă hemodinamic,
prezența unui murmur diastolic de intensitate scăzută
și mărci posttraumatice vindecate. Electrocardiograma
la prezentare: ritm sinusal cu o frecvență de 60/min,
axa QRS intermediară și o progresie lentă a undei R
V1-V3. Probe biologice fără modificări patologice. Radiografia toracică nu relevă modificări. Ecocardiografic
se obiectivează un ventricul stâng cu dimensiuni, grosimi ale pereților și contractilitate globală și segmenta-
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ră normale, iar la nivelul atriului stâng se evidențiază
o membrană transversală fixă non-obstructivă, ce împarte cavitatea în două părți relativ egale, fără valvulopatii semnificative hemodinamic sau semne indirecte
de hipertensiune pulmonară. Examinarea prin computer-tomografie cardiacă a confirmat prezența unui sept
incomplet la nivelul atriului stâng, cu direcție oblică,
din adiacența orificiului de vărsare al venei pulmonare
superioare stângi spre porțiunea postero-inferioară a
septului interatrial.
Particularitatea cazului: Particularitatea acestui caz o
reprezintă diagnosticarea incidentală a acestei malformații cardiace congenitale, la o pacientă cu un stil de
viață foarte activ, fără a necesita corecție chirurgicală,
spre deosebire de pacienții care prezintă obstrucție intra-atrială cu simptomatologie secundară importantă,
la care conduita terapeutică chirurgicală este definitorie și sigură. Literatura de specialitate citează asocieri
ale acestei malformații cu aritmii supraventriculare, a
căror obiectivare nu s-a realizat în cazul acestei paciente. Cor triatriatum stâng este o malformație congenitală rară, dar cu un prognostic favorabil, atât în rândul
pacienților asimptomatici diagnosticați incidental, cât
și în rândul celor care urmează intervenția chirurgicală
pentru corecție, cu un risc de recurență foarte scăzut
postchirurgical.

„A richer heart“ –
rare congenital heart
malformation
Introduction: Cor triatriatum sinister represents only
0.1-0.4% of congenital cardiac anomalies and can be
diagnosed at any age, without having a genetic predisposition. This congenital defect results from the incomplete absorption of the common pulmonary vein from
which a fibro-muscular appendage is subsequently formed and subdivides the left atrium into two chambers.
In the adult population the most common form is the
one in which the communication between the cavities
is wide, explaining the poor and nonspecific symptoms
of these patients.
Case presentation: We present the case of a 45-yearold female patient, a handball player, without personal
pathological history and no chronic treatment at home,
who presents in ambulatory to evaluate a presyncopal
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episode that happened few months ago, soldier with
cranial-cerebral trauma by falling from the same level,
on stairs. Prior to this episode, he experienced no chest
pain or shortness of breath but had noticed irregular
palpitations associated with facial rash. From the hereditary-collateral antecedents we do not have anything
significant. On physical examination we find a compensated cardiovascular status, hemodynamically stable, the presence of a low intensity diastolic murmur,
without post-traumatic marks. Electrocardiogram at
presentation: sinus rhythm with a frequency of 60/min,
intermediate QRS axis and slow progression of the R
wave in V1-V3. Laboratory tests show no pathological
changes. Chest X-Ray show no changes. A transthoracic echocardiography performed showed a left ventricle with normal size, normal wall thickness, without
global and segmental contractility changes, and in the
left atrium a fixed non-obstructive linear structure was
seen to divide the cavity into two relatively equal parts,
without significant hemodynamically valvulopathy
or indirect signs of pulmonary hypertension. Cardiac
computed tomography confirmed the presence of an
incomplete septum in the left atrium, obliquely, near
the outflow of the left superior pulmonary vein to the
postero-inferior part of the interatrial septum.
Case particularity: The particularity of this case is the
incidental diagnosis of this congenital heart malformation in a patient with a very active lifestyle, without
requiring surgical correction, unlike patients who have
intra-atrial obstruction with significant secondary
symptoms, in whom surgical treatment is defining and
safe. The literature mentions associations of this malformation with supraventricular arrhythmias, which
we do not achieved in this case. Cor triatriatum sinister
is a rare congenital malformation, but with a favourable
prognosis among both asymptomatic patients diagnosed incidentally and those undergoing surgery for correction, with very low risk of post-surgical recurrence.
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59. Istoria dificilă
a unui caz de canal
atrio-ventricular parțial
B.A. Niță1, A. Călin1,2, R. Enache1,2,
R.G. Vătășescu2,3, C.I. Nitu1, C. Ginghină1,
B.A. Popescu1,2
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof Dr CC. Iliescu“, București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
3
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Creșterea speranței de viață a pacienților
cu boli cardiace congenitale a generat noi provocări,
aritmiile numărându-se printre cele mai frecvente
complicații tardive. Anatomia anormală a cordului, cicatricile post-chirurgicale, hemodinamica alterată alături de alți factori sistemici contribuie la formarea unui
substrat unic pentru aritmogeneză.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 35 ani, cu istoric de canal atrio-ventricular parțial
corectat în copilărie (1988 – banding de arteră pulmonară; 1994 – închidere defect septal ventricular, sutură
cleft de valva mitrală, plastie tricupidiană cu bicuspidizare, închidere defect septal atrial cu petec de pericard)
cu evoluție bună până în 2010 când s-a prezentat cu
fenomene de insuficiență cardiacă (IC). Evaluarea, în
acel moment, a relevat regurgitare mitrală severă prin
dehiscența suturii cleftului și regurgitare tricuspidiană
severă. S-a reintervenit chirurgical prin anuloplastie
de valvă mitrală cu inel flexibil, închidere iterativă a
cleftului, anuloplastie reducțională posterioară tricuspidiană. Evoluția a fost bună până în 2016, când pacientul revine pentru decompensarea IC, ecocardiografia
relevând regurgitare mitrală și tricuspidiană severe, cu
disfuncție sistolică ventriculară stângă (VS) severă. Pacientul trece prin a patra intervenție chirurgicală și se
practică înlocuire valvulară mitrală cu proteză metalică
bidisc și tricuspidiană cu proteză biologică, cu evoluție
favorabilă clinică și a funcției VS (fracția de ejecție VS
în dinamică de 55-60%). Pacientul se prezintă, însă, 5
ani mai târziu cu tablou clinic de IC clasa III NYHA,
cu episoade frecvente de palpitații cu ritm rapid la efort
și repaus, documentate Holter ECG ca tahiaritmii supraventriculare regulate și neregulate, cu frecvență
ventriculară până la 150/min, sugestive pentru flutter
atrial. Ecocardiografia identifică reducerea FEVS la 2530%, cu hipokinezie difuză a pereților, proteză mitrală
80
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normofuncțională și proteză tricuspidiană cu gradienți
crescuți și regurgitare intraprotetică moderată.S-a încercat controlul frecvenței ventriculare prin tratament
medical (bisoprolol în doză maximă), cu o ameliorare
modestă a funcției VS (FEVS 35%) după trei luni de
tratament. În acest context, s-a considerat oportună
evaluarea fezabilității ablației cu radiofrecvență – dificilă în condițiile unui cord cu multiple intervenții
chirurgicale în trecut. Pacientul a beneficiat de studiu
electrofiziologic și ablație cu radiofrecvență pentru
flutter atrial tipic antiorar, cu succes procedural. La o
lună post-ablație, prezintă status simptomatic net ameliorat, toleranță bună la efort, iar evaluarea Holter ECG
relevă ritm sinusal stabil fără recidivă aritmică, în timp
ce ecocardiografia arată reducerea dimensiunilor VS cu
ameliorarea netă a funcției VS (FEVS 53%).
Particularitatea cazului: Ne aflăm în fața unui pacient complex, cu parcurs dificil, cu multiple cauze de
decompensare a IC de-a lungul mai multor ani. Reversibilitatea, cel puțin parțială, a disfuncției sistolice VS
după controlul aritmiei la prezentarea actuală sugerează un diagnostic de cardiomiopatie mediată aritmic, la
acest pacient care rămâne cu un prognostic rezervat pe
termen lung. Deși de cele mai multe ori poate fi greu
de apreciat în ce măsură disfuncția sistolică VS poate
fi atribuită încărcăturii aritmice la pacienții cu afectare
cardiacă preexistentă complexă, este important să identificăm pacienții care se pretează la efectuarea ablației
în vederea ameliorării prognosticului și calității vieții.

The challenging history of
a partial atrioventricular
canal defect case
Introduction: The increase in life expectancy of patients with congenital heart diseases has generated new
challenges, with arrhythmias being one of the main late
complications. Abnormal heart anatomy, postsurgical
scarring, hemodynamic changes, and other systemic
factors contribute to a unique substrate for arrhythmogenesis.
Case presentation: We present the case of a 35-yearold male with a history of partial atrioventricular canal defect corrected in childhood (1988 – pulmonary
artery banding; 1994 – ventricular septal defect, atrial
septal defect and mitral cleft closure and tricuspid val-
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ve annuloplasty) with favourable postoperative course
until 2010 when he presented with heart failure (HF)
symptoms. At that time, echocardiography revealed
severe mitral and tricuspid regurgitation and the patient underwent heart surgery involving mitral valve
flexible ring annuloplasty, iterative anterior mitral leaflet cleft closure and tricuspid valve annuloplasty. The
evolution was favourable until 2016 when the patient
returned with decompensated HF, echo showing severe mitral and tricuspid regurgitation and severe left
ventricular (LV) systolic dysfunction. The patient overcomes the fourth surgical intervention of mitral valve
replacement with a bileaflet mechanical prosthesis and
tricuspid valve replacement with a biological prosthesis, with favourable outcome in terms of clinical status
and cardiac function (LV ejection fraction of 55-60%
on further examinations). Five years later, the patient
presents with clinical features of HF, NYHA class III,
with recurrent episodes of palpitations both with exertion and at rest. The ECG Holter monitoring revealed
regular as well as irregular supraventricular tachycardias with a ventricular rate up to 150 bpm, suggestive
for atrial flutter with a pattern of alternating 2:1 with
variable atrioventricular block. Transthoracic and transesophageal echocardiography showed a severely reduced LVEF of 25-30% with global LV hypokinesia, a normally functioning mitral valve prosthesis and a tricuspid prosthetic valve with high gradients and moderate
intraprosthetic regurgitation. The initial therapeutic
strategy was heart rate control using medical treatment
(with maximum daily dose of bisoprolol) - with only
a modest improvement in LV systolic function (LVEF
35%) after three months of treatment. Under these circumstances, it was considered necessary to assess the
feasibility of radio-frequency catheter ablation procedure. The patient underwent the electrophysiological
study and, consequently, the catheter ablation procedure for typical anticlockwise atrial flutter was successfully performed. One-month post-ablation, the patient
presents with significant improvement of clinical status, stable sinus rhythm, without any arrythmias and
improved echocardiographic parameters (reduced LV
dimensions and improved LVEF of 53%).
Case particularity: We are facing a complex patient,
with a troublesome course over many years, with multiple causes of HF decompensation. The partial LV
dysfunction reversibility after the control of the supraventricular arrhythmia is highly suggestive for a diagnosis of arrhythmia-mediated cardiomyopathy, in this
patient who remains with a poor long-term prognosis.
Although in patients with complex pre-existing heart
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conditions it may be difficult to appreciate to what extent the systolic dysfunction of the LV is attributed to
an arrhythmic burden, it is very important to identify
those patients that are candidates for ablation procedure in order to improve their prognosis and quality
of life.

60. AVC ischemic, TEP și
TVP. Care este legătura?
A.F. Stefan1, D. Zamfir1, A. Zlibuţ1,
L. Cojocaru1, O. Gheorghe-Fronea1
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Foramen ovale patent (FOP) reprezintă o
comunicare la nivelul septului interatrial ce permite
în viața intrauterină șuntarea circulației pulmonare și
furnizarea de sânge oxigenat către cavitățile stângi ale
cordului fetal. Postpartum, creșterea presiunii în atriul stâng va favoriza închiderea defectului la 75% din
nou-născuți, în restul de 25 % din cazuri aceste defecte
rămânând patent până la vârsta adultă. Deși, frecvent,
fără implicații hemodinamice, în context de stări protrombotice și de inversare a șuntului interatrial, FOP
poate favoriza apariția emboliei paradoxale, frecvent la
nivel cerebral.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 63 de ani, fumător, hipertensiv, dislipidemic,
internat de urgență pentru AVC ischemic acut cerebelos drept. Bilanțul evaluării la momentul internării
evidențiază asociarea unei TVP de gambă dreaptă și
TEP bilateral la risc scăzut, pentru care s-a inițiat tratament anticoagulant cu HNF sub control aPTT. Deși
evoluția neurologică a fost favorabilă, pacientul înregistrează progresia fenomenelor trombotice pulmonare în ciuda titrării progresive a dozelor de HNF, fără a
atinge valori terapeutice ale aPTT. În acest context s-a
ridicat suspiciunea unei posibile diateze trombofilice,
complicată cu embolie paradoxă, în contextul de șunt
dreapta-stânga. Evaluarea ecocardiografică transtoracică completată cu probă de glucoză barbotată și ulterior
ecocardiografia transesofagiană au evidențiat prezența
unui șunt important dreapta-stânga prin FOP. După
schimbarea anticoagulantului cu dalteparină, evoluția
proceselor trombotice pulmonare și periferice a fost
favorabilă. Pacientul a fost externat stabil hemodinamic și respirator, sub anticoagulare cu HGMM până la
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efectuarea screeningului de trombofilie, fiind îndrumat
către închiderea percutană a FOP.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului prezentat constă în manifestarea simultană a procesului
trombotic, atât în teritoriul venos (TVP), cât și arterial
(TEP) la pacient cu suspiciune înaltă de trombofilie,
complicat cu embolie paradoxală prin FOP cu șunt interatrial dreapta-stânga. Astfel, în fața cazurilor similare, în care procesele trombotice se manifestă simultan
în teritorii multiple, pe lângă screeningul de trombofilie, este necesar și un bilanț imagistic ecocadiografic
complet, ce poate pune în evidență prezența unui șunt
dreapta-stânga.

Stroke, PE and DVT.
What is the link?
Introduction: Patent foramen ovale (PFO) consists
of an opening between the two atria which in fetal life
allows the blood to bypass the pulmonary circulation,
providing the left chambers of the heart with oxygen-rich blood. After birth, the increase in pressure in the left
atrium forces the opening to close in 75% of newborns,
while in 25% of cases the opening remains patent until
adult life. Although frequently without hemodynamic
effects, in cases of prothrombotic states or reversal of
the interatrial shunt, PFO can promote a paradoxical
embolism, more often to the cerebrum.
Case presentation: We present the case of a 63-years
old male patient, known with a history of hypertension,
dyslipidaemia and smoking, admitted to hospital with
right cerebellar ischemic stroke. Initial investigations
reveal right calf DVT associated with bilateral lowrisk PE, for which aPTT monitored UFH treatment
was initiated. Although the neurological evolution was
favourable, there was a progression of the pulmonary
thrombosis with subtherapeutic aPTT levels, despite progressive increase of UFH doses. At this point,
a thrombophilia suspicion was raised, as well as the
possibility of paradoxical embolism in the context of a
right-left shunt. Transthoracic echocardiography with
contrast test and transesophageal echocardiography reveal the presence of an important right-left interatrial
shunt through PFO. After changing to dalteparin anticoagulant treatment there was a favourable evolution
of the thrombotic processes, both pulmonary and pe82
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ripheral. The patient was discharged hemodynamically
and respiratory stable, under LMWH treatment until
the results of thrombophilia screening become available. He was also referred to percutaneous closure of the
PFO.
Case particularity: The particularity of the case consists of the simultaneous manifestation of the thrombotic process, both in venous (DVT) and arterial (PE)
territories, complicated with paradoxical embolism
through PFO with right-left interatrial shunt in a patient with high suspicion of thrombophilia. Therefore,
we conclude that in similar cases of multiple simultaneous thrombosis a complete echocardiographic investigation panel should be conducted alongside thrombophilia screening, so that an eventual right-left shunt
can be detected.

61. Un caz particular
de fistulă între artera
circumflexă și atriul drept
diagnosticată intrauterin,
închisă intervențional cu
Konar Multifocal Occluder
la vârsta de 2 ani
A.C. Botez1, C. Filip1, G. Nicolae1,
E. Cinteza1,2, G. Duică1, L.A. Aria1,
G. Ganea1,2, A.T. Bumb1, M. Rusu1,2,
B.M. Petrescu1, C. Voicu1, A. Nicolescu1
1Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria S.
Curie”, București
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila”, București

Introducere: Fistula coronariană reprezintă o comunicare aberantă, congenitală sau dobândită, între o
arteră coronară și o cavitate a inimii sau un segment
vascular. Când există de la naștere, asociază, de obicei,
alte malformații cardiace și este rareori identificată intrauterin ca unică anomalie. Managementul patologiei
variază în funcție de criterii clinice și paraclinice: deși
în anumite cazuri fistulele se închid de la sine sau rămân asimptomatice și nu necesită intervenție, alteori
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există riscul de evoluție nefavorabilă, stabilindu-se, astfel, indicația terapeutică, fie intervențional, fie pe cale
chirurgicală.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 2 ani, a cărei ecografie cardiacă efectuată
intrauterin a identificat un șunt între artera coronară
stângă și atriul drept, ridicând suspiciunea de fistulă
coronariană. Diagnosticul a fost confirmat postnatal,
vizualizând artera coronară stângă sever dilatată (6,8
mm la nivelul trunchiului, scor Z= +15), ce se bifurcă în
artera descendentă anterioară de dimensiuni normale
și artera circumflexă dilatată proximal. În evoluție, ecografia cardiacă a decelat dilatarea atriului drept, iar ecocardiogramele seriate au început sa înregistreze modificări ischemice ST-T în derivațiile laterale. Aortografia
a evidențiat fistula retro-aortică cu emergență din artera circumflexă și cu o dilatație anevrismală la capătul
distal, la nivelul atriului drept. Considerând impactul
hemodinamic, am decis închiderea intervențională a
fistulei. S-a implantat retrograd device-ul Konar Multifocal Occluder 6/4mm la capătul atrial al fistulei. La
reevaluările ecocardiografice s-a decelat dilatarea progresivă a anevrismului și shunt rezidual. Pacienta are
indicație de reintervenție în scopul închiderii complete
a fistulei, probabil pe cale chirurgicală.
Particularitatea cazului: Fistulele coronariene reprezintă un diagnostic rar, mai ales când acesta este suspicionat din timpul sarcinii. Mai mult decât atât, artera
circumflexă este de obicei cea mai puțin implicată în
apariția fistulelor. În ciuda faptului ca acestea fac de obicei parte dintr-un tablou mai complex de malformații,
ele pot apărea și izolate. Frecvent, fistulele coronariene rămân asimptomatice până în viața adultă; totuși,
pacienta noastră a prezentat semne de ischemie miocardică și insuficiență cardiacă incipientă din copilărie.
Așadar, diagnosticul precoce contribuie semnificativ la
prevenirea anumitor complicații precum insuficiența
cardiacă, endocardita infecțioasă/endarterita, aritmii,
rupturi anevrismale sau evenimente tromboembolice.
În plus, deși închiderea intervențională este o manevră
terapeutică minim invazivă cu prognostic favorabil,
există cazuri în care se impune reintervenția din cauza
complicațiilor periprocedurale sau a rezultatelor nesatisfăcătoare, mai ales în cazul copiilor de vârstă foarte
mică.
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A challenging case of a
prenatally suspicioned
circumflex coronary artery
to the right atrium fistula
innovatively closed with
a Konar Multifunctional
Occluder in a 2-year-old
child
Introduction: A coronary artery fistula is a rare pathology that represents a communication between a coronary artery and a heart chamber or another vascular
structure, either congenital or acquired. When present
from birth, it usually associates other cardiac malformations and is seldom reported in pregnancy as an isolated anomaly. The management of the fistulae is based
on the clinical and paraclinical findings: while some
fistulae naturally close or remain asymptomatic and do
not require closure, some risk to have an unfavourable
outcome and therefore need therapeutic intervention,
through either a transcatheter or a surgical approach.
Case presentation: We are presenting the case of a
2-year-old female patient whose fetal cardiac ultrasound identified a left coronary artery-right atrium
shunt, raising the suspicion of a coronary fistula. The
diagnosis was confirmed after birth by ultrasound,
showing a severely dilated left coronary artery (6,8 mm
at truncal level; Zscore=+15), normal bifurcation, the
left anterior descending artery of normal size and the
circumflex artery dilated in the proximal segment. In
evolution, cardiac ultrasound showed progressive dilatation of the right atrium and the electrocardiograms
started to have ischemic ST-T changes in lateral leads.
On aortography we visualized a dilated circumflex artery and a retro-aortic fistula with aneurysmal dilatation before its outlet. Considering the hemodynamic
impact of the fistula, with right chambers overload
and coronary artery steal, we decided on its closure
by a transcatheter approach. A Konar Multifunctional
Occluder 6/4mm device was implanted retrograde, at
the atrial fistulous ending. The periodic ultrasounds
later showed progressive dilatation of the aneurysm
along with residual shunt between the fistula and the
right atrium. In this context, a new intervention is re83
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quired (which will probably be performed surgically),
for definitive closure of the fistula, in order to prevent
possible complications.
Case particularity: Abnormal coronary artery communication is a rare diagnosis, even more scarcely suspicioned from fetal life. Although, this defect is usually
part of a complex congenital cardiac malformation, in
our patient it proved to be an isolated defect. Also, the
circumflex artery is the least involved coronary artery
in the appearance of fistulas. In many cases, coronary
artery fistulae remain asymptomatic until adulthood;
still, our patient started to have signs of myocardial ischemia and incipient heart failure at a very early age.
Therefore, early diagnosis of this pathology plays an
important role in the prevention of possible complications such as heart failure, infectious endocarditis/endarteritis, arrhythmias, aneurysm rupture or thromboembolic events. Moreover, while transcatheter closure
of the communication is a less invasive approach with
expected favourable results, it might require reintervention due to postprocedural complications or suboptimal results, especially in very young children.

62. Vârsta extremelor –
tânără de 21 de ani cu
Tetralogie Fallot și atrezie
de arteră pulmonară
D. Munteanu1, G. Olaru-Lego1,
I.M. Coman1
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu”, București

Introducere: Tetralogia Fallot este cea mai comună
boală cardiacă congenitală cianogenă, reprezentând
7-10% din cazurile de boli cardiace congenitale. În forma sa clasică,TF cuprinde patru anomalii: defect septal
ventricular, hipertrofie de ventricul drept, aorta călare
pe sept și obstrucție a tractului de ejecție al ventriculului drept. Aproximativ 0,7 din 10.000 de cazuri se prezintă sub formă extremă aceasta presupunând asocierea atreziei de arteră pulmonară.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente de
21 de ani, cunoscută cu formă extremă de tetralogie
Fallot cu atrezie de arteră pulmonară, cu o circulație
84
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pulmonară asigurată prin intermediul MAPCA, defect septal ventricular larg și hipertensiune arterială pulmonară secundară. Pacienta este simptomatică prin dispnee și fatigabilitate la eforturi moderate.
Din istoric, notăm că pacienta a fost considerată caz
inoperabil din cauza particularităților anatomice ale
MAPCA, fiind inițiat tratament vasodilatator specific
pulmonar cu Bosentan. Clinic notam cianoză periorală și a extremităților, cu SpO2 spontan 77%,degete
hipocratice și suflu sistolic parasternal stâng. ECG-ul
prezintă ritm sinusal, cu deviație axială dreaptă, P pulmonar, HVD. Biologic notam poliglobulie secundară.
Ecocardiografic se evidențiază atrezie de arteră pulmonară, defect septal ventricular subaortic larg cu șunt
bidirecțional, aorta călare pe sept, VD sever dilatat,
cu funcție sistolică globală și longitudinală păstrată,
HVD,VS cu dimensiuni și funcție sistolică globală normală, fără valvulopatii semnificative. Pentru caracterizarea circulației pulmonare, pacienta este evaluată prin
angioCT evidențiindu-se absența arterei pulmonare
native, MAPCA voluminoase bilateral (una de 14mm
ce pornește de pe versantul drept al aortei descendente
toracice și alte două de 9mm și respectiv 7mm, de pe
versantul stâng al acesteia). Pentru caracterizarea statusului hemodinamic, se decide efectuarea cateterismului cardiac, decelându-se presiuni pulmonare crescute,
rezistențe pulmonare totale crescute (26,7uW), raport
de debite Qp/Qs=0,97. Ca și atitudine terapeutică, o
abordare chirurgicală în acest moment al evoluției
bolii este contraindicată, având în vedere dezvoltarea
hipertensiunii arteriale pulmonare. Se optează pentru
continuarea tratamentului medicamentos vasodilatator specific pulmonar: Bosentan și Sildenafil. Evoluția
pacientei este favorabilă, cu menținerea valorilor BNP
și a parametrilor de funcție sistolică de VD în limite
normale.
Particularitatea cazului: Tetralogia Fallot cu atrezie
de arteră pulmonară și colaterale aorto-pulmonare este
prin definiție o patologie rară cu o incidență aproximată la 1% din toate cazurile de boli cardiace cianogene.
Speranța de viață a adulților fără intervenție chirurgicală este scăzută: doar 10% ajung la vârsta de 30 ani
și doar 3% vor atinge decada a4a de viață. Din cauza
heterogenității crescute a acestor colaterale în ceea ce
privește distribuția și calibrul, intervenția chirurgicală
de unifocalizare este imposibil de realizat în cazul unor
pacienți, fiind necesar tratamentul paliativ sau medicamentos. Astfel, pacienții cu tetralogie Fallot și MAPCA
necorectați chirurgical pot dezvolta hipertensiune arterială pulmonară având un prognostic nefavorabil, evoluând pe termen lung cu agravarea cianozei, dispneei
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și apariția insuficienței cardiace. În ceea ce privește
tratamentul medicamentos deși nu există dovezi în
ce privește beneficiile terapiei vasoldilatatorii specific
pulmonare la pacienții cu tetralogie Fallot și MAPCA, un studiu a demonstrat că Sildenafil și Bosentan
îmbunătățesc simptomatologia și SpO2 la majoritatea
pacienților cu HTAP asociată cu TOF și MAPCA.

The age of extremes –
A 21 year old with
Tetralogy of Fallot and
pulmonary atresia
Introduction: Tetralogy of Fallot is one of the most
common cyanotic congenital heart diseases, representing 7-10% of the total cases of congenital heart diseases. In its classic form TOF comprises four defects:
ventricular septal defect, right ventricle hypertrophy,
overriding aorta and right ventricle outflow tract obstruction. About 0.7 out of 10.000 cases present in the
extreme form-instead of pulmonary stenosis there is
pulmonary artery atresia.
Case presentation: We present the case of a 21-yearold female patient, known with an extreme form of Tetralogy of Fallot with pulmonary artery atresia with a
pulmonary circulation maintained through MacSween
left ventricle septal defect and secondary pulmonary
hypertension. The patient is experiencing shortness of
breath and fatigue at moderate levels of exercise. From
her history, we acknowledge that she has been classified as inoperable due to the anatomical particularities of the MAPCAs and therefore specific vasodilative
medication with Bosentan was initiated. The clinical
examination shows perioral and extremities cyanosis with spontaneous oxygen levels of 77%, clubbing
and left parasternal systolic murmur. The ECG shows
sinus rhythm, right axis deviation, P pulmonale, right
ventricular hypertrophy. Biologically we note secondary polyglobulia. The echocardiography highlights
the pulmonary artery atresia, wide subaortic ventricular septal defect with bidirectional shunting, overriding
aorta, severely dilated right ventricle with global and
longitudinal systolic function preserved, right ventricle
hypertrophy, normal-sized left ventricle with normal
systolic function, without any significant valvulopathi-
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es. To evaluate the pulmonary circulation, the patient
undertakes an angioCT examination, which reveals
the absence of the native pulmonary artery, bilateral
big MAPCA (one collateral of ¬14mm which originates from the right side of the descending thoracic aorta
and the other two of !9mm, respectively 7mm, from its
left side). To evaluate the hemodynamic status, cardiac
catheterization is considered necessary; it reveals high
pulmonary tensions, high total pulmonary resistances
(26.7uW), Qp/Qs= 0.97.A surgical approach at this
time of the disease is not advised considering the pulmonary hypertension. Consequently, it is decided to
continue with the current specific vasodilator pulmonary medication: Bosentan and Sildenafil. The patient’s
clinical course is favourable maintaining the BNP levels
and the systolic function within normal range.
Case particularity: Tetralogy of Fallot with pulmonary
artery atresia and aortopulmonary collaterals is, by
definition, a rare form of the disease, with an approximate occurrence of 1% of all congenital heart diseases.
Without surgery, the adult life expectancy is significantly low: only 10% reach the age of 30 and only 3%
reach the fourth decade. Due to high heterogeneity of
the collaterals system, both in distribution and calibre,
unifocalization is impossible for some patients and the
palliative and pharmaceutical treatment becomes necessary. Thus, patients which are not surgically treated
are bound to develop pulmonary hypertension, with
an unfavourable long term development-aggravation
of cyanosis,dyspnoea and heart failure. Regarding the
pharmaceutical treatment, even though there is still no
evidence to support the benefits of specific pulmonary
vasodilative therapy for TOF and MAPCA patients,
one study showed that Sildenafil and Bosentan can
improve symptoms and oxygen levels in most patients
with associated pulmonary hypertension, TOF and
MAPCA.
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63. Defectul septal atrial
Unoperated atrial septal
neoperat – complicații greu defect – complications
de tratat
difficult to treat
L. Ogârcin, M.V. Ivan, L. Dăniluc
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu“,
Timișoara

Introducere: Defectele cardiace congenitale se regăsesc la 1% din nașteri, iar defectul septal atrial este
al treilea cel mai frecvent dintre ele. Ne propunem să
scoatem în evidența importanța tratamentului miniminvaziv sau chirurgical la pacienții cu defect septal atrial și consecințele lipsei acestuia, la o pacientă, care s-a
internat în Clinica de Cardiologie cu fibrilație atrială cu
alură ventriculară rapidă.
Prezentare de caz: Pacienta în vârstă de 53 de ani cunoscută cu defect septal atrial de tip sinus venos, hipertensiune arterială pulmonară severă, insuficiență mitrală severă și insuficiență tricuspidiană medie se prezintă în Unitatea de Primiri Urgențe cu stare generală
influențată, palpitații, dispnee inspiratorie și inapetență
de aproximativ 7 zile. Deși, malformația cardiacă congenitală a fost descoperită în perioada copilăriei (la
vârsta de 10 ani) procedura, în vederea corectării defectului, a fost refuzată de familie și ulterior de pacientă,
dezvoltând, în timp, hipertensiune arterială pulmonară
severă cu agravarea progresivă a toleranței la efort. Cu 2
ani anterior prezentării în Serviciul de Primiri Urgențe
pacienta a fost inclusă în programul național de tratament al hipertensiunii arteriale pulmonare. Ce mai
poate fi făcut în cazul acestei paciente? Cum ar fi evoluat lucrurile dacă defectul cardiac ar fi fost corectat?
Particularitatea cazului: Una dintre particularitățile
cazului este reprezentată de faptul că pacienta a prezentat două nașteri în antecedente cu evoluție normală.
De asemenea, o altă particularitate este fibrilația atrială apărută ca și complicație a defectului septal neoperat, cu alură ventriculară greu de controlat chiar și sub
tratament maximal, excluzând alte cauze precipitante.
Considerăm că acest caz complex merită prezentat și
vom evidenția abordarea terapeutică și evoluția până
în prezent. Modul de prezentare al lucrării vă fi de tip
poster.
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Introduction: Congenital heart defects occur in 1% of
births and atrial septal defect is the third most common. We aim to highlight the importance of minimally
invasive or surgical treatment in patients with atrial
septal defect and the consequences of its absence in a
patient admitted to the Cardiology Clinic with atrial
fibrillation with rapid ventricular response.
Case presentation: A 53-year-old patient known to
have atrial septal defect of sinus venosus type, severe
pulmonary arterial hypertension, severe mitral insufficiency and moderate tricuspid insufficiency presented
to the Emergency Department with a general condition influenced by palpitations, inspiratory dyspnea and
inappetence for about 7 days. Although the congenital
cardiac malformation was discovered in childhood (at
the age of 10 years) the procedure to correct the defect
was refused by the family and later by the patient, developing in time severe pulmonary arterial hypertension with progressive worsening of exercise tolerance.
Two years prior to her presentation to the Emergency
Department the patient was included in the national
pulmonary arterial hypertension treatment program.
What can be done for this patient? How would things
have progressed if the heart defect had been corrected?
Case particularity: One of the particularities of the
case is that the patient had two previous births with
normal evolution. Another peculiarity is the atrial fibrillation that occurred as a complication of the unoperated septal defect, with ventricular flutter difficult
to control even under maximal treatment, excluding
other precipitating causes. We consider this complex
case worth presenting and will highlight the therapeutic approach and evolution to date. The mode of presentation of the paper will be poster type.
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64. Sindromul Wellens.
Prezentare de caz clinic
D. Savca, I. Cabac-Pogorevici
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” , Chișinău

Introducere: Sindromul Wellens (SW) descrie un pattern electrocardiografic (ECG) caracterizat prin unde
T anormale în derivațiile V2 și V3 (poate implica toate
derivațiile precordiale) cu prezența undelor T bifazice
cu porțiunea inițială pozitivă, ulterior negativă (tip A)
sau cu unde T complet inversate, adânci (tip B). Aceste schimbări ECG apar ca urmare a ocluziei proximale
severe sau critice de arteră descendentă anterioară. SW
este considerat o stare de preinfact și fără tratament
prompt, medicamentos și invaziv va evolua, în câteva
zile sau săptămâni spre un infarct miocardic de perete anterior extins al VS. Conform analizei efectuate de
Dr. Wellnes și colegii săi, acest pattern ECG a fost prezent de la 14% până la 18% din pacienți internați cu
angină instabilă. La internare persoanele, de obicei, nu
prezintă dureri. Un studiu prospectiv a demonstrat că
numai 12% din pacienții cu SW au enzimele cardiace
ușor crescute (și atunci nu depășesc de 2 ori valoarea
normală), în restul cazurilor ele fiind normale. Testul
de efort la acești pacienți nu este recomandat. Dacă
există orice suspiciune, atunci vor fi utilizate criteriile
diagnostice, clinice și paraclinice, în combinație cu alte
investigații imagistice.
Prezentare de caz: Femeie de 73 de ani, internată de
urgență în Institutul de Cardiologie, secția Nr 5, fără
dureri la momentul internării Datele anamnestice și
clinice au fost colectate de la pacient. A fost consultat
medicul neurolog și cardiochirurg. Au fost efectuate
investigații paraclinice și imagistice: ECG, analiza generală a sângelui, analiza generală a urinei, analiza biochimică, ecocardiografia (EcoCG), coronaroangiografia (CAG). Pe ECG s-au evidențiat unde T inversate în
toate derivațiile, adânci și bizare în derivațiie precordiale. La Ecocord - hipokinezia segmentelor apicale a VS.
Analizele de laborator în limita valorilor de referință.
S-a efectuat CAG unde s-a depistat stenoză severă pe
LAD II, DIA II, RCA II. Chirurgul caediovascular consideră indicație absolută pentru intervenție pe cord:
bypass aorto-coronarian. S-a recomandat tratament
medicamentos: beta blocant, blocante ale canalelor de
calciu, IECA, antagoniști ai receptorilor mineralocorticoizi, preparate antiplachetare și hipolipemiante.
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Particularitatea cazului: Pacienta nu era cunoscută
anterior cu patologia arterelor coronare. Motivul adresării la o altă instituție a fost determinată de o stare sincopală ce a fost precedată de un stres psihoemoțional,
urmat de palpitații cardiace foarte puternice, senzație
de presiune retrosternală și precordială. Din cauza
modificărilor depistate, a fost direcționată, de urgență,
la instituția noastră. În baza anamnezei și modifărilor ECG s-a suspectat: Cardiomiopatia Takatsubo
(CMPT), patologie neurologică acută ca urmare a
creșterii presiunii intracerebrale (unde T cerebrale), hipokaliemie și SW. Interesant este, faptul că modificările
ECG se extind la toate derivațiile, ceea ce nu este tipic pentru SW conform criteriilor de diagnostic, astfel,
primele 3 nosologii ar fi mai potrivite. Dar EcoCG și
analizele de laborator, exclud din diagnosticul de lucru:
CMPT și hipokaliemia, iar consultația medicului neurolog pe cea neurologică. Astfel, la acel moment cel mai
fezabil diagnostic rămas SW și CAG ne-a confirmat
suspiciunea. În baza celor relatate considerăm că familiarizarea personalului medical, recunoașterea precoce
a acestui pattern și abordarea multidisciplinară, reprezintă obiective majore și sunt esențiali în reducerea
mortalității și morbidității la acești pacienți.

Wellens syndrome.
A case report
Introduction: Wellens syndrome (WS) describes an
electrocardiographic (ECG) pattern characterized by
abnormal T wave in leads V2 and V3 ( but may involve
all precordial leads). The T wave can be either byphasic with first portion positive, and then negative (type
A), either deeply inverted (type B).These ECG changes
occur as a result of severe or critical proximal occlusion
of the left anterior descending coronary artery. WS is
considered a pre-infarcation state and without prompt
treatment, medical and invasive will evolve in a few
days or weeks to extensive anterior, wall myocardial
infarction of LV. According to Dr. Wellens and colleagues analysis, the ECG pattern was present in 14% to
18% of patients admitted for unstable angina. At the
moment of hospitalization the persons usually do not
present pain. In one prospective study only 12% of patients with WS demonstrated to have cardiac enzymes
slightly elevated (and then do not exceed 2 norms), in
all other cases they are normal. Stress test for these pa87

POSTERE 2 /
POSTERS 2

tients is not recommended. If there is any suspicion,
then clinical and paraclinical diagnostic criteria will be
used, in conjunction with other available imaging investigations.
Case presentation: A 73-year-old female was urgently
hospitalized in Institute of Cardiology, section No.
5 pain free at the time of hospitalization. The patient
anamnesis and clinical dates were collected. A neurologist and cardiac surgeon was consulted. Paraclinical
and imagistic investigations were performed: ECG,
complete blood count, urinalysis, biochemical profile, echocardiography (EcoCG), coronary angiography
(CAG). On the ECG the inverted T waves in all leads,
deep and bizarre in precordial leads have been determined. On EcoCG - hypokinesia of the apical segments
of LV. Tests lab within the reference values. CAG was
performed revealing severe stenosis on LAD II, DIA II,
RCA II. The cardiac surgeon finds absolute indications
for heart surgery: a coronary artery bypass graft, mitral/tricuspid valve repair. Drug treatment was recommended: beta blockers, calcium blockers, ACE inhibitors, MRA, antiplatelet drugs and lipid lowering drugs
Case particularity: The patient have not been known
previously with coronary artery disease. The reason for
addressing to another institution was determined by a
syncopal state that was preceded by a psycho-emotional stress, followed by a very strong palpitations, sensation of retrosternal and precordial pressure. Due to the
detected changes, she was urgently addressed to our institution. Based on the anamnesis and ECG changes in
this patient was suspected: Takatsubo cardiomyopathy
(TCMP), acute neurological diseases due to increased
intracerebral pressure (cerebral T waves), hypokalemia
and WS. Interestingly, ECG changes extend to all leads,
which is not typical for WS according to diagnostic criteria, so the first 3 nosologies would be more appropriate. But the EcoCG and the laboratory tests, ruled out
from the working diagnosis: TCMP and hypokalemia,
and the neurologist consultation the neurological one.
Thus at that time the most feasible diagnosis remained
WS and CAG confirmed our suspicion. Based on the
information said above, we consider that the familiarization of medical staff, the early recognition of this
pattern and the multidisciplinary approach, are major
objectives and are essential in reducing mortality and
morbidity in these patients.
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65. Dintre capcanele
consulturilor
interdisciplinare – rolul
angio-CT-ului coronarian în
diagnosticul bolii cardiace
ischemice
R.A. Popescu, F. Mehic, A. Scafa-Udriste
Spitalul Clinc de Urgență, București

Introducere: Angiografia coronariană prin tomografie computerizată (angio-CT coronarian) este o
investigație imagistică non-invazivă care poate fi utilizată pentru a estima severitatea bolii coronariene.
Aceasta poate identifica majoritatea stenozelor coronariene fără a expune pacientul la riscurile pe care le
presupune abordarea invazivă a coronarografiei.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 52 de ani, fostă fumătoare, hipertensivă, dislipidemică în tratament, care s-a prezentat la spital pentru epigastralgii, pacienta fiind internată pe secția de
gastroenterologie. Având în verede repetarea durerilor
pe parcursul internării și prezența factorilor de risc cardiovascular, s-a reluat mai amănunțit anamneza, care a
relevat faptul că durerea apare zilnic dimineața la trezire, precum și la eforturi moderate și este însoțită de
dispnee, motiv pentru care s-a ridicat suspiciunea de
boală cardiacă ischemică. Electrocardiograma de repaus nu a evidențiat modificări de fază terminală sau aritmii, ecocardiografia transtoracică a identificat o funcție
sistolică și diastolică normală a ventriculului stâng, fără
tulburări de cinetică, iar markerii de necroză miocardică au fost negativi. Scorul de probabilitate pre-test
de boală coronariană al pacientei a fost de 8%. Astfel,
s-a decis efectuarea unui angio-CT coronarian, care a
decelat ateroscleroză coronariană semnificativă (boală
bicoronariană) ce a necesitat revascularizare prin angioplastie cu montarea a două stenturi.
Particularitatea cazului: Din acest caz reținem trei
elemente cheie: 1) Folosirea adecvată a angio-CTului coronarian (o investigație non-invazivă) în screening-ul pacienților cu durere precordială, cu scor de
probabilitate a bolii coronariene relativ scăzut (5%15%); 2) Importanța consulturilor interdisciplinare la
pacienții cu simptomatologie intricată, fără de care se
pot rata patologii semnificative cu potențial risc vital;
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3) Semnificația caracterului matinal, zilnic, al durerii,
ce trezește pacientul din somn, pe care îl considerăm
înalt sugestiv pentru patologia cardiacă ischemică.

Among the challanges
of interdisciplinary
consultation – the role
of CCTA in diagnosing
ischaemic heart disease
Introduction: Coronary computed tomography angiography (CCTA) is a non-invasive imaging investigation which can be used in order to appreciate the extent
of coronary heart disease. CCTA can reliably identify
most coronary stenoses without exposing the patient
to the risks that the coronarography (an invasive procedure) poses.
Case presentation: We present the case of a 52 year old
woman with multiple cardiovascular risk factors (history of smoking, hypertension, hypercholesterolemia),
who presented with epigastric pain. The patient was
admitted in the gastroenterology clinic. As the patient’s
pain repeated itself, in the presence of multiple cardiovascular risk factors, a more in-depth anamnesis was
performed, which revealed that the pain appeared in
the mornings and after moderate amounts of effort and
was accompanied by shortness of breath. Thus, ischaemic heart disease was suspected. There were no resting
ECG repolarization changes or arrhythmias, the left
ventricle showed normal systolic and diastolic function, without dys- or akinesia on the transthoracic echocardiography and the myocardial necrosis markers
were within normal limits. The patient’s pre-test probability of coronary artery disease was calculated to be
8%. Thus, CCTA was deemed to be the best next step in
this patient’s investigation. The CCTA showed extensive coronary atherosclerosis (bicoronary lesions), which
required revascularization (angioplasty with two stent
implantations).
Case particularity: There are three key elements that
derive from this case: 1) The adequate usage of CCTA
(a non-invasive investigation) in screening patients
that present with chest pain, with relatively low pre-test
probability (5% to 15%); 2) The importance of interdis-
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ciplinary consultation in patients with intricate symptomatology, without which potentially life-threatening
conditions could be missed; 3) The relevance of daily
morning pain that wakes up the patient which we believe is highly suggestive for ischaemic heart disease.
This research was funded by PN-III-P2-2.1-PED2019-2434 „Artificial intelligence based-evaluation of
the coronary anatomy and the evolution of coronary
lesions using routine angiography”.

66. Infarct miocardic acut
complicat cu furtuna
electrică și șoc cardiogen
A.M. Cretu, L. Matei
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Constanța

Introducere: Infarctul miocardic acut reprezintă o cauză majoră de mortalitate, în special prin aritmiile ventriculare maligne și șocul cardiogen. Revascularizarea
coronariană precoce și managementul complicațiilor
aritmice și hemodinamice, permit ameliorarea prognosticului acestor pacienți.
Prezentare de caz: Pacientă de 64 de ani, neevaluată
cardiac anterior, este admisă în USTACC după stop
cardio-respirator prin fibrilație ventriculară resuscitat
la domiciliu. La internare respiră spontan, conștientă,
cu angor în desfășurare, cu tahicardii ventriculare subintrante și deteriorare hemodinamică. Electrocardiograma obiectivează supradenivelare ST lateral, iar ecocardiografia arată tulburare de contractilitate anterior și
lateral, cu disfuncție sistolică moderată a ventriculului
stâng. Coronarografia identifică leziuni bicoronariene:
se realizează angioplastie primară pe artera circumflexă
proximal, pentru ocluzie trombotică acută; leziunea reziduală constă în ocluzia cronică a arterei descendente
anterioare (ADA). Post revascularizare evoluează lent
favorabil, se sevrează inotropul în ziua 4; ritmul se stabilizează dificil, cu persistența tahicardiilor ventriculare la peste 48 de ore, motiv pentru care se menține
amiodarona, oprită în ziua 6 pentru citoliză hepatică
majoră și QT lung. Sub beta blocant introdus prudent,
se documentează în cele 72 de ore anterior externării,
doar episoade de tahicardie ventriculară nesusținută.
În perspectivă se are în vedere reevaluarea privind aritmiile ventriculare, și, la nevoie, revascularizarea leziu89
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nii coronariene restante după efectuarea unui test de
viabilitate în teritoriul ADA, și/sau ablația tahicardiei
ventriculare.
Particularitate caz: Prezentăm cazul unei paciente cu
infarct miocardic acut complicat prin fibrilație ventriculară resuscitată la domiciliu, furtună electrică și șoc
cardiogen, care, după revascularizarea per primam a
arterei infarctului, a continuat să pună probleme privind managementul aritmiei ventriculare; sunt discutate opțiunile terapeutice în tahicardia ventriculară de
etiologie ischemică.
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luation of ventricular arrhythmia burden at 1 month
follow up; if concern arises, revascularisation of residual coronary lesion after viability test in ADA territory,
and/or ablation of ventricular tachycardia.
Case particularity: We present a case of acute myocardial infarction, complicated by at home resuscitated
ventricular fibrillation, electrical storm and cardiogenic shock; after primary revascularisation of the culprit
artery, management of the ventricular arrhythmias was
still troublesome; therapeutic options in ischemic ventricular tachycardia are discussed.

Acute myocardial infarction 67. Ecocardiografia seriată
complicated by electrical
– prim pas în diagnosticul
storm and cardiogenic
diferențial al MINOCA
C.G. Ponor, M.R. Cepoi, A.S. Ananii,
shock
M.R. Spiridon, A.O. Petriș
Introduction: Acute myocardial infarction represents
a major cause of mortality, especially through malignant ventricular arrhythmias and cardiogenic shock.
Early coronary revascularization and the management
of arrhythmic and hemodynamic complications, are
able to improve the prognosis of this patients.
Case presentation: 64-year-old patient, with no previous cardiac evaluation, is admitted to intensive coronary care unit, after at home resuscitation for cardio
respiratory arrest, due to ventricular fibrillation. On
admission: spontaneously breathing, conscious, ongoing angina and recurrent ventricular tachycardia
with hemodynamic impairment. Electrocardiogram
shows lateral ST elevation; sonography points to anterior and lateral wall contraction decline, and moderate left ventricle dysfunction. Angiography identifies
two-coronary lesions; primary angioplasty is achieved
on the proximal circumflex artery, for acute thrombotic occlusion; chronic occlusion of anterior descending
artery (ADA) coexists. Evolution is slowly favourable
after revascularisation, inotropic support weaned day
four; the rhythm remains unstable, with ventricular
tachycardia recurrences for longer than 48 hours, motivating amiodarone infusion, stopped day six because of major hepatic cytolysis and prolonged QT. Beta
blockers were cautiously introduced, and, during last
72 hours prior to discharge, unsustained ventricular tachycardia only were documented. We consider re-eva90

Clinica De Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de
Urgență „Sf. Spiridon“, Iași

Introducere: Infarctul miocardic cu artere coronare
non-obstructive (MINOCA) este definit în consensul
AHA din 2019, criteriile de diagnostic fiind stabilite și
în ghidul ESC din 2020 privind sindromele coronariene acute fără supradenivelare persistentă de segment
ST. Pentru diagnosticul final trebuie excluse miocardita
și sindromul Takotsubo, esențială pentru diagnosticul
diferențial fiind imagistica multimodală efectuată în
dinamică.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 76 de ani, hipertensivă, obeză, cunoscută cu BRS din 2017, an în
care a efectuat explorare coronarografică (artere coronare epicardice normale) este internată pentru durere
anginoasă cu debut de aproximativ 2 luni, cu accentuare progresivă, intensitatea cea mai mare fiind în ziua
internării. Angio-CT în urgență exclude disecția de
aortă. Electrocardiografic: ritm sinusal, BRS, fără criterii Sgarbossa, fără modificări suplimentare de morfologie QRS-T față de ECG-urile anterioare. Biologic,
viraj enzimatic: hs – TnI 7,50 – 84,7 – 116 – 71 μg/l;
NT – proBNP 3048 pg/ml. Ecocardiografic, la internare, se remarcă degradarea funcției sistolice VS față de
examinarea din urmă cu două săptămâni (FEVS 25%,
de la 47%), cu tulburări de kinetică segmentară (akinezie SIV 2/3 bazale și hipokinezie 1/3 apicală SIV și apex
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VS). Coronarografia efectuată datorită suspiciunii de
sindrom coronarian acut evidențiază artere coronare
epicardice normale. Pentru diagnosticul diferențial al
MINOCA se optează pentru efectuarea RMN-ului cardiac, pentru stabilirea patternului ischemic versus nonischemic, urmat de efectuarea testelor de vasospam
coronarian.
Particularitatea cazului: Cazul de față este particular
prin descoperirea în timp relativ scurt a unor anomalii
de kinetică regională a peretelui ventricular stâng prin
ecocardiografii efectuate seriat, criteriu care face parte
din cea de„ a patra definiție universală a infarctului de
miocard”. Aceste modificări ecocardiografice împreună cu simptomatologia pacientei, virajul enzimatic și
absența angiografică a bolii obstructive coronariene
orientează către diagnosticul de MINOCA; ghidurile
actuale subliniază importanța RMN-ului cardiac pentru diagnosticul diferențial cu miocardita și sindromul
Takotsubo.

Sequenced
Echocardiography –
First Step in MINOCA
Differential Diagnosis
Introduction: Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA) is defined in
the 2019 AHA statement and the diagnosis criteria are
proposed in the 2020 ESC Guidelines for the management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation. The
differential diagnosis with myocarditis and Takotsubo
syndrome is required for the final diagnosis of MINOCA, using sequenced multimodality imaging.
Case presentation: A 76-year-old hypertensive, obese
patient, known with LBBB since 2017, year in which
a coronarography was performed (normal epicardial
coronary arteries), is admitted for progressive angina
with clinical onset 2 months prior, maximum intensity
on the day of presentation. Aortic dissection is excluded via computed tomography angiography. ECG: sinus rhythm, LBBB, no Sgarbossa criteria, no morphology modifications from previous evaluations. Lab: cardiac enzymes elevation (hs -TnI 7.50 – 84.7 – 116 – 71
μg/l); NT-proBNP 3048 pg/ml. The echocardiography
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on admission underlines LV systolic function loss compared to the echo evaluation 2 weeks prior (LVEF 25%,
from 47%), with left ventricular wall motion abnormalities (2/3 basal IVS akinesia and 1/3 apical IVS +
LV apex hypokinesia). Due to suspicion of acute coronary syndrome a coronarography is performed and it
describes normal epicardial coronary arteries. For the
differential diagnosis of MINOCA we opted for CMR
in order to establish the ischaemic or non - ischaemic
pattern, followed by coronary vasospasm tests.
Case particularity: This case stands out due to echocardiographic evidence of new left ventricular wall
motion abnormalities discovered in a relatively short
period of time, criteria from „the fourth universal definition of myocardial infarction”. These echo-findings,
along with the patient’s symptoms, the cardiac enzymes
elevation and the angiographic absence of obstructive
coronary artery disease leads towards MINOCA diagnosis; today’s guidelines highlight the role of CMR
in the differential diagnosis with myocarditis and
Takotsubo syndrome.

68. „Necunoscutul“ din
spatele aparențelor
R.M. Mandia1, O.C. Oprița1,
A.L. Ungureanu1, R. Stăvaru1,
O. Istrătoaie1
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Craiova

Introducere: Boala arterială coronariană anevrismală are o incidența de aproximativ 5% dintre pacienții
supuși angiografiei coronariene și până la 1,4% în examinările postmortem. Cel mai frecvent sunt interesate
segmentele proximale și medii ale ACD, fiind urmată
îndeaproape de ADA și ACX, extrem de rar fiind implicat TC. Cuprinde 2 entității: anevrismul (dilatare localizată) și ectazia (dilatare difuză ce implică mai mult
de 50% din lungimea vasului). Ambii termeni sunt
utilizați pentru a descrie dilatarea excesiva a arterelor
coronare de >1,5 ori în diametru comparativ cu segmentul adiacent.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 69 de ani din
mediul urban, hipertensiv (fără tratament în ambulator), nefumător care s-a prezentat în serviciul de
urgență pentru durere toracică anterioară cu iradiere
la nivelul ambelor brațe și astenie fizică, simptome de91
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butate de aproximativ 2 săptămâni și agravate cu 2 ore
anterior prezentării. La admisia în urgență, pacientul
prezenta stare generală medie, conștient, tegumente
transpirate, reci, cord ritmic, fără sufluri patologice audibile, TA=140/80 mmHg egală bilateral, AV= 88 bpm,
stetacustic pulmonar normal, SaO2= 94% aa, iar restul
examenului obiectiv în limite normale.
Pe traseul ECG s-a evidențiat ritm sinusal, cu o
frecvență cardiacă de 80 bpm, undă q în DIII, aVF, cu
supradenivelare de segment ST de aproximativ 3 mm
în teritoriul inferior.
Din punct de vedere biologic, pacientul a prezentat
markeri de necroză miocardică crescuți (troponina I
înalt sensibilă=2405 ng/l), markeri de inflamație mult
crescuți (PCR=136 ng/l, fibrinogen 614 mg/l, VSH
25mm/1h), ușoară citoliză hepatică și hipercolesterolemie (Colesterol=230 mg/dl, LDL-C=160 mg/dl).
La evaluarea ecocardiografică s-a decelat un ventricul stâng nedilatat cu ușoară hipertrofie de pereți VS,
funcție sistolică ușor redusă prin tulburări de kinetică
în teritoriul inferior și lateral; disfuncție diastolică VS
de tip relaxare întârziată, fără valvulopatii semnificative, cavități drepte de dimensiuni normale, funcție sistolică VD păstrată, fără semne indirecte de HTP.
S-a efectuat evaluarea coronarografică de urgență,
care pune în evidență vase ectaziate pe toată lungimea
lor, cu ocluzie de ACD în segmentul distal și stenoză
80% DG1 la origine (se încarcă slab retrograd din ACD
distal); se decide repermeabilizarea arterei responsabile
(ACD) prin trombaspirație cu flux TIMI2. Diagnostic
final: Boală coronariană anevrismală, Infarct miocardic
acut inferior.
S-a externat cu următoarele recomandări: modificarea stilului de viață: regim hipolipidic, hiposodat, consum redus de etanol, menținerea unui IMC< 25 kg/mp,
efort fizic în limita toleranței, controlul strict al factorilor de risc: TA= 120-130/80 mmHg, LDL-C< 55 mg/dl;
repetarea bilanțului biologic la 4-8 săptămâni și control
cardiologic peste o lună, apoi din 6 în 6 luni. În ceea ce
privește tratamentul medical s-a optat pentru un singur antiagregant plachetar (Aspirină 75 mg/zi) asociat
cu un anticoagulant de generație nouă (Rivaroxaban 20
mg/zi), hipolipemiant – statină în doză maximă (Rosuvastatină 40 mg/zi), betablocant (Metoprolol succinat
50 mg/zi), Trimetazidină 70 mg/zi, IECA (Ramipril 2.5
mg/zi) și IPP. La aproximativ 3 săptămâni de la externare, pacientul a prezentat hematurie macroscopică,
motiv pentru care s-a decis scăderea dozei anticoagulantului la 15 mg/zi.
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Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în faptul că markerii inflamatori au fost foarte mult
crecuți la un pacient la care evaluarea coronarografică
a pus în evidență vase ectaziate, ceea ce a ridicat întrebarea – este doar etiologie aterosclerotică sau și o etiologie inflamatorie (vasculită?)? În acest sens, au fost
efectuate investigații suplimentare - VDRL (negativ),
Profil ANNA –blot extins (negativ), urmănd să fie continuate investigațiile cu angio-CT/angio-RM, PET-CT
și biopsie (dacă se identifică afectarea arterelor și în alte
teritorii).

The „unknown“ behind
appearances...
Introduction: Aneurysm coronary artery disease has
an incidence of about 5% of patients undergoing coronary angiography and up to 1.4% in postmortem
examinations. The proximal and medium segments of
ACD are most commonly interested, followed by close-up ADA and ACX, with TC being extremely rarely
involved. It consists of 2 entities: aneurysm (localized
dilation) and ectasia (diffuse dilation involving more
than 50% of the length of the vessel). Both ends are
used to describe the excessive dilation of the coronary
arteries >1.5 times in diameter compared to the adjacent segment.
Case presentation: A 69-year-old hypertensive
(uncontrolled therapeutically), non-smoker male, has
been admitted in the emergency service for anterior chest pain with radiating in both arms and asthenia, symptoms started about 2 weeks and aggravated
2 hours before the presentation. Upon admission, the
patient had a medium general condition, cold sweats,
rhythmic heart sounds, TA = 140/80 mmHg bilaterally
equal, AV= 88 bpm, normal pulmonary auscultation,
SaO2= 94%. ECG: sinus rhythm, with a heart rate of 80
bpm, q wave in DIII, aVF, with ST-segment elevation
of 3 mm in the DII, DIII, aVF and 2 mm in V4R-V6R.
Laboratory tests revealed - increased myocardial necrosis markers (hs-cTnI= 2405 ng/l), increased markers
of inflammation (PCR= 136 ng/l, fibrinogen 614 mg/l,
VSH 25 mm/1h), slight hepatic cytolysis and hypercholesterolemia (Cholesterol= 230 mg/dl, LDL-C= 160
mg/dl). Upon echocardiographic evaluation, findings
consisted of an undilated left ventricle with mild wall
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hypertrophy, slightly reduced systolic function by kinetic disorders in the lower and lateral territory – akinesia
of the lower wall and hypokinesia of the postero-lateral
wall 2/3 basal; diastolic VS dysfunction of delayed relaxation type, preserved VD systolic function, without
indirect signs of HTP.
The emergency coronary angiography evaluation
revealed ectatic vessels along their entire length, with
ACD occlusion in the distal segment and 80% DG1 stenosis at the origin (weak retrograde loading from distal
ACD); it has been decided to repermeabilise the responsible artery (ACD) by thrombaspiration with TIMI
flow 2. Final diagnosis: Aneurysm coronary artery disease, Inferior myocardial infarction. He was discharged with the following recommendations: lifestyle modification: hypolipidic regimen, hyposodate, low ethanol consumption, maintaining a BMI< 25 kg / sqm,
physical effort within the tolerance limit, strict control
of risk factors: TA = 120-130/80 mmHg, LDL-C< 55
mg / dl; reassessment of biological blood panel within
4-8 weeks and a cardiology check-up in a month, then
every 6 months. In terms of medical treatment, only
one antiplatelet agent has been elected (Aspirin 75 mg/
day) paired with a new generation anticoagulant (Rivaroxaban 20 mg/day), lipid-lowering – statin in maximum dose (Rosuvastatin 40 mg/day), beta blocker
(Metoprolol succinate 50 mg/day), Trimetazidine 70
mg/day, IECA (Ramipril 2.5 mg/day) and PPIs. Approximately 3 weeks after discharge, the patient experienced macroscopic haematuria, which is why the anticoagulant dose has been lowered to 15 mg / day.
Case particularity: The peculiarity of the case lies in
the fact that the inflammatory markers were greatly increased in a patient in whom the coronary evaluation
highlighted ectatic vessels, which raised the question
- is it only an atherosclerotic etiology or also an inflammatory etiology (vasculitis?)? In this sense, additional investigations were carried out - VDRL (negative),
ANNA Profile – extended blot (negative), aiming to
continue the investigations with angio-CT/angio-RM,
PET-CT and biopsy (if damage to the arteries and in
other territories).
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69. Infarctul miocardic
acut anterior și inferior
concomitent – o constatare
neobișnuită și extrem de
rară
M. Rusu, B. Grigoraș, G. Ștefănescu,
P. Macașoi
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Ocluzia simultană a mai multor artere
coronare este extrem de rară și este o constatare angiografică neobișnuită la pacienții cu infarct miocardic
acut cu supradenivelare de segment ST. Gestionarea
acestei afecțiuni complicate este provocatoare și limitată în timp. Este o situație care pune viața în pericol,
fiind asociată cu deteriorarea rapidă a funcției ventriculare stângi, care duce adesea la șoc cardiogen și, în
cele din urmă, la moarte. Prin urmare, este necesară
revascularizarea imediată.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 57 de ani, fumător, fără antecedente patologice cunoscute, s-a prezentat pentru durere toracică, intermitentă, de două zile,
mai accentuată de șase ore și un episod sincopal. Electrocardiogramă decelează unda Q cu supradenivelare
de segment ST în DII, DIII, aVF și V1-V5. În prespital
a prezentat deteriorarea rapidă a stării clinice cu șoc
cardiogen, ulterior două stopuri cardiorespiratorii prin
fibrilație ventriculară, convertite electric la ritm sinusal.
Angiografia coronariană de urgență a evidențiat ocluzia totală a arterei descendente anterioare stângi proximale și a arterei coronare drepte în segmentul vertical.
Pacientul a fost supus cu succes intervenției coronariane primare cu stentare pentru ambele artere, cu rezultat final bun. Datorită persistenței instabilității electrice
sub tratament corespunzător,, pe perioada internării,
s-a decis control angiografic, cu decelarea stenturilor
de pe ambele artere permeabile, dar cu vasospasm generalizat în periferie, fără „blush miocardic”, cu ameliorare semnificativă după injectarea intracoronariană de
nitroglicerină și adenozină.
Particularitatea cazului: Infarctul miocardic acut anterior și inferior concomitent, prin ocluzia simultană
de arteră descendentă anterioară stângă și artera coronară dreaptă, este o prezentare rară, cu rată mare
de mortalitate și cu prognostic prost. Diagnosticul și
managementul prompt sunt necesare pentru a preve93

POSTERE 2 /
POSTERS 2

ni complicațiile precum șocul cardiogen și aritmiile
ventriculare. O combinație între tratamentul medicamentos și intervenția coronariană percutanată primară eficientă este crucială pentru a îmbunătăți rata de
supraviețuire a pacienților cu această boală.
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tery and the right coronary artery, is a rare presentation, with a high mortality rate and a poor prognosis.
Prompt diagnosis and management are needed to prevent complications such as cardiogenic shock and ventricular arrhythmias. A combination of drug treatment
and effective primary percutaneous coronary intervention is crucial to improving the survival rate of patients
with this disease.

Acute anterior and inferior
myocardial infarction at the
same time – an uncommon 70. Tromboza de perete
and extremely rare finding liber al ventricului drept –
o complicație rară, dar nu
Introduction: Simultaneous occlusion of more coroimposibilă a infarctului
nary arteries is an uncommon angiographic finding
in patients with acute ST-segment elevation myocarmiocardic acut
dial infarction. Managing this complicated condition
is challenging and time-limited. It is a life-threatening
condition associated with rapid deterioration of left
ventricular function, which often leads to cardiogenic
shock and eventually death. Therefore, immediate revascularization are required.
Case presentation: We report the case of a 57-yearsold man, smoker, with no known pathological history,
who presented with intermittent chest pain, for two
days, more than six hours and a syncopal episode. Electrocardiogram detects Q wave with ST segment elevation in DII, DIII, aVF and V1-V5. In the prehospital
he presented a rapid deterioration of the clinical condition with cardiogenic shock, later two cardiorespiratory arrests due to ventricular fibrillation, electrically
converted to the sinus rhythm. Emergency coronary
angiography revealed total occlusion of the proximal
left anterior descending artery and right coronary artery in the vertical segment. The patient successfully
underwent primary percutaneous coronary surgery
for both arteries, with a good end result. Due to the
persistence of electrical instability under proper treatment during hospitalization, angiographic control was
decided, with permeable stents detection on both arteries, but with generalized vasospasm in the periphery,
without „myocardial blush“, with significant improvement after intracoronary injection of nitroglycerin and
adenosine.
Case particularity: The acute anterior and inferior
myocardial infarction at the same time, by the simultaneous occlusion of the left anterior descending ar94

M.O. Stanculescu, C.S. Paja, A. Scafa,
A. Alexandrescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Cu o incidență neclar cunoscută, formarea de tromb la nivelul ventriculului drept (VD) nu este
frecventă și poate apărea, rar, în cazul infarctului care
implică VD. Astfel, diagnosticul este o provocare, fiind
necesar tratament suplimentar. În această lucrare, raportăm cazul unui bărbat în vârstă de 53 de ani care s-a
prezentat cu infarct miocardic acut inferior și de VD
secundar ocluziei trombotice proximale de arteră coronară dreaptă (ACD) și care a dezvoltat tromboză de
perete liber al VD.
Prezentare de caz: Pacientul a fost internat pentru infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST
(STEMI) în cadrul programului național RO-STEMI,
fiind cu prezentare tardivă la peste 12 ore de la debut
și cu istoric de hipertensiune și tabagism. Examenul
clinic a fost în limite normale, iar pe ECG s-a observat aspect tipic pentru STEMI în teritoriul inferior și al
VD. Ecocardiografic au fost puse în evidență disfuncția
sistolică severă biventriculară, cu tulburări de cinetică
segmentară în teritoriul inferior și al VD. Pacientul a
efectuat angioplastie de urgență care a evidențiat ocluzie trombotică la nivelul segmentului proximal al ACD.
S-au efectuat trombectomie și angioplastie percutană
coronariană cu implantare de stenturi farmacologic active la nivelul leziunii culprit. Ulterior, deși, sub tratament medicamentos cu dublu antiagregant, anticoagu-

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

lant, inhibitor al enzimei de conversie al angiotensinei
(IECA), statină și spironolactonă, pacientul a dezvoltat
bloc atrioventricular (BAV) complet alternativ cu BAV
2:1 remis sub tratament inotrop pozitiv, urmat pe parcursul internării de tahicardie ventriculară monomorfă fără puls, pentru care a fost defibrilat eficient. Post
resuscitare, ecocardiografíc se decelează deprecierea
fracției de ejecție a ventriculului stâng (VS) și tromboză
parietală al peretelui liber al VD. Evoluția pacientului a
fost cu șoc septic și disfuncție multiplă de organe-remise. După analiza atentă a cazului, s-a decis implantarea unui defibrilator automat implantabil, în prevenția
secundară a morții cardiace subite. Ecocardiografic în
dinamică, se observă regresia semnificativă a trombozei parietale VD, cu ușoară ameliorare a disfuncției
sistolice. Astfel, pacientul a necesitat la externare dublă
terapie antitrombotică, statină, antialdosteronic, betablocant, diuretic și IECA.
Particularitatea cazului: Deși, la prima vedere cazul a părut un simplu infarct miocardic inferior și de
VD, complicațiile care au urmat ne-au dovedit contrariul. Tromboza peretului liber al VD este demnă de
menționat, având în vedere că literatura citează până
în momentul de față, predominant cazuri de tromboze
apicale. Atât, prezentarea, cât și reperfuzia tardivă au
dus la disfuncția sistolică a VD și au favorizat formarea
trombului. În concluzie, accentuăm importanța screening ului formațiunilor trombotice de la nivelul VD, în
cadrul infarctelor cu afectare de VD, precum și reperfuzia precoce pentru a preveni formarea trombilor.

Right ventricular free wall
thrombus – a rare but not
impossible complication of
acute myocardial infarction
Introduction: With an unclearly known incidence,
isolated right ventricular (RV) thrombus formation is
infrequent and may rarely appear in cases of RV infarction. Thus, diagnosis is challenging and further
treatment is required. We report the case of 53-yearold man, who presented with acute inferior and RV
myocardial infarction secondary to proximal right coronary artery (RCA) occlusion and who developed free
wall RV thrombus.
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Case presentation: The pacient was admitted for ST
elevation acute myocardial infarction (STEMI) during
the national RO-STEMI project. He had late presentation (more than 12 hours) and a history of hypertension and smoking. Physical exam was unremarkable,
while ECG showed typical aspect of inferior and RV
STEMI. Echocardiography revealed a severely reduced
systolic function of the inferior wall of the left ventricle (LV) and RV. He underwent emergency angioplasty for thrombotic occlusion in the proximal segment
of the right coronary artery (RCA). Thrombectomy
and primary percutaneous coronary intervention with
drug eluting stents to his culprit lesion were performed.
On the following days, although under dual antiplatelet therapy, anticoagulant, an angiotensin-converting
enzyme inhibitor and spironolactone, the patient developed complete atrioventricular (AV) block alternating
with 2:1 AV block-remitted under positive inotrope
treatment, followed later during the hospitalization by
ventricular tachycardia for which he was electrically
defibrillated efficiently. Echocardiography post-resuscitation revealed worsening of the systolic function
and right ventricular free wall parietal thrombus. The
patient’s evolution is with remitted septic shock with
multiple organ failure, followed after careful consideration by implantation of implantable cardioverter defibrillator (ICD) for secondary prevention of sudden
cardiac death. Echocardiographic re-evaluation revealed significant regression of the parietal thrombosis and
improvement of the ejection fraction. The patient was
discharged with treatment as follows: dual antithrombotic therapy, statin, spironolactone, betablocker, diuretic, and ACEI.
Case particularity: While at first, the case seemed a
simple inferior and RV myocardial infarction, the complications that followed proved otherwise. Worth mentioning is the RV free wall thrombus, as the literature
thus far mentions thrombi located in the apex of the
RV. The delayed presentation followed by delayed reperfusion lead to RV systolic dysfunction and favouritised thrombus formation. In conclusion, we emphasize the importance of assessing for RV thrombus in RV
infarction, as well as early reperfusion for preventing
thrombus formation.
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71. The broken heart
syndrome – stresul în
sindromul coronarian acut
G. Andronic1, O.P. Oancea1,
S.A. Cojocariu2, A.D. Costache3, F. Mitu3

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

The broken heart
syndrome – stress
involvement in acute
coronary syndrome

1

Spitalul Clinic de Recuperare, Iași
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu”, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași
3
Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași
2

Introducere: Sindromul Takotsubo este întâlnit la
1-2% din pacienții care se prezintă în urgență cu suspiciune de STEMI, peste 90% fiind femei aflate în
post-menopauză. Stresul psiho-emoțional sau fizic este
principalul factor declanșator, care determină eliberarea de catecolamine, cu rol important în fiziopatologia
cardiomiopatiei Takotsubo. În cele mai multe cazuri,
este suficient tratamentul suportiv și simptomatic, cu
o urmărire în dinamică a funcției ventriculului stâng
(VS). În mod obișnuit, apare o recuperare completă în
3-4 săptămâni.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente de
67 ani care acuză o mare criză anginoasă, apărută, după
un stres psiho-emoțional major, expresia electrocardiografică a unui STEMI anterior și ecocardiografică de
balonizare apicală, aspect compatibil cu sindromul
Takotsubo. Coronarografic a fost evidențiată o punte musculară cu compresie sistolică de 75% pe ADA.
Evoluția a fost marcată de apariția șocului cardiogen remis sub tratament, cu recuperarea completă a funcției
sistolice a VS.
Particularitate caz: Particularitatea cazului constă
într-un SCA după un stres psiho-emoțional asociat cu
o punte musculară, precum și apariția șocului cardiogen – complicație a unei patologii benigne.

Introduction: Takotsubo syndrome occurs in 1-2%
of patients who attended the emergency department
with suspicion of STEMI, over 90% being postmenopausal women. Psycho-emotional or physical stress is
the main trigger that causes the release of catecholamines, with an important role in the pathophysiology of
Takotsubo cardiomyopathy. In most cases, supportive
and symptomatic treatment is sufficient, with a dynamic follow-up of left ventricular (LV) function. Usually,
a complete recovery occurs in 3-4 weeks.
Case presentation: We present the case of a 67-yearold patient with a severe angina attack appeared after
a major psycho-emotional stress, the electrocardiographic expression of an anterior STEMI and echocardiographic apical ballooning, aspect compatible with
Takotsubo syndrome. Coronary angiography showed
a muscle bridge with systolic compression of 75% on
the ADA. The evolution was marked by the occurrence
of cardiogenic shock remitted under treatment, with
complete recovery of LV systolic function.
Case particularity: Particular aspects of the case consists in an ACS after a psycho-emotional stress associated with a muscular bridge, as well as the appearance
of the cardiogenic shock - complication of a benign
pathology.

72. Surprizele unui infarct
miocardic acut
V.A. Meche, C. Mornoș, C. Luca,
D. Gaiță, D. Brie
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Trombofilia este o afecțiune subdiagnosticată atât, în România, cât și la nivel mondial. Trombofilia se datorează dezechilibrului apărut între procesele
de coagulare fiziologică și cele anticoagulante existente
în organism. Trombofiliile pot avea determinism gene96
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tic (fiind moștenite de la părinți) sau dobândit, cu manifestări în viața adultă, care apar în urma unui răspuns
imun exacerbat sau pot fi asociate altor boli subiacente.
De obicei, se manifestă prin apariția de trombi la nivel
arterial sau venos, care pot avea consecințe minime sau
chiar fatale uneori. Din păcate este diagnosticată, de
cele mai multe ori, în urma unei complicații trombotice
pe care o provoacă.
Prezentare de caz: Prezentăm o pacientă de 51 ani, fumătoare, dislipidemică, cunoscută cu TVP în antecedente, aflată pe tratament ACO până în urmă cu 2 ani,
adusă de către serviciul de ambulanță acuzând durere
retrosternală foarte intensă, cu caracter constrictiv, debutată cu aprox 30 min înaintea prezentării. În urma
anamezei, aspectului ECG și a troponinei pozitive, se
pune diagnosticul de STEMI antero-lateral. Ecografia
transtoracică efectuată la internare evidențiază VS de
dimensiuni normale, FE= 25-30%, regurgitări mitrală
medie și tricuspidiană medie, cu tulburări importante de cinetică în teritoriul anterolateral, fără tromb la
nivelul VS. S-a efectuat angiocoronarografie care a decelat la nivelul TACS o masă trombotică subocluzivă,
ce se întinde spre ACx proximal, fără vizualizarea teritoriului distal, iar ADA prezintă ocluzie trombotică în
segmentul mediu, ACD fiind fără leziuni semnificative
angiografice. Se realizează trombaspirație cu extragerea
de material trombotic din TACS, ADA și ACx fără a
se vizualiza leziuni aterosclerotice semnificative angiografic, cu flux distal TIMI III în ADA și ACx. Repetarea
ecocardiografiei la peste 24 de ore a decelat o ameliorare a FE (35-40%), dar cu tromb apical la nivelul VS.
Datorită istoricului de TVP repetată și trombozei de la
nivelul arterelor coronare se suspicionează diagnosticul
de trombofilie, care a fost confirmat prin teste genetice.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului ar
fi infarctul miocardic acut determinat de tromboza
subocluzivă a TACS la o pacientă cu factori de risc
cardiovasculari (fumătoare, dislipidemică), dar și cu
antecedente de TVP, care a fost diagnosticată ulterior cu trombofilie. Trombaspirația a fost preferată în
locul stentării, pacienta neavând plăci ateromatoase
stenozante semnificative la nivelul arterelor coronare,
după îndepărtarea materialului trombotic. Dată fiind
prezența trombozei coronariene și a trombului intracavitar la nivelul VS, pacienta a necesitat triplă terapie
(dublă antiagregare plachetară + anticoagulant oral)
timp de 3 luni, după care am optat pentru dublă terapie (antiagregant + anticoagulant oral) până la un an
de zile. Nu sunt date certe în ceea privește tratamentul
antitrombotic pe termen lung.
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Surprises of an acute
myocardial infarction
Introduction: Thrombophilia is an underdiagnosed
condition in Romania, as well as worldwide. Thrombophilia appears due to the imbalance between physiological coagulation processes and anticoagulants in the
body. Thrombophilias may have genetic determinism
(inherited from parents) and acquired, with manifestations in adulthood, which occur as a result of an exacerbated immune response, or may be associated with
other underlying diseases. It is usually manifested by
the appearance of thrombi at the arterial or venous level which can have minimal or even fatal consequences. Unfortunately, it is most often diagnosed with a
thrombotic complication.
Case presentation: We present a 51-year-old, smoking and dyslipidaemic female patient, with a history
of DVT, on OAC treatment until 2 years ago, brought
by the ambulance accusing very intense, constrictive
retrosternal pain, which started approximatively 30
minutes before the presentation. Following the anamnesis, the appearance of the ECG and the positive troponin suggest the diagnosis of antero-lateral STEMI.
Transthoracic ultrasound performed in-hospital shows
a normal-sized LV, EF= 25-30%, mean mitral and tricuspid regurgitation, with significant kinetic disorders
in the anterolateral territory, without thrombus at the
LV. An angiocoronarography was performed, which revealed at the level of LMCA a subocclusive thrombotic
mass extending to the proximal LCx, without visualization of the distal territory, and LAD shows thrombotic
occlusion in the middle segment, RCA being without
significant angiographic lesions. Thromboaspiration is
performed with the extraction of thrombotic material
from LMCA, LAD and RCA without visualizing angiographically significant atherosclerotic lesions, with
distal TIMI III flow in LAD and LCx. Repeating echocardiography after 24 hours revealed an improvement
in EF (35-40%), but with apical thrombus at the LV level. Due to the history of repeated DVT and coronary
thrombosis, the diagnosis of thrombophilia is suspected, subsequently being confirmed by genetic tests.
Case particularity: The peculiarity of the case would
be the acute myocardial infarction caused by subocclusive thrombosis of LMCA in a patient with cardiovascular risk factors (smoking, dysplipidemia) but also
with a history of DVT, who was later diagnosed with
thrombophilia. Thromboaspiration was preferred to
97

POSTERE 2 /
POSTERS 2

stenting, the patient not having significant stenotic
atheromatous plaques in the coronary arteries after the
removal of the thrombotic material. Given the presence
of coronary thrombosis and intracavitary thrombosis
in the LV, the patient required triple therapy (double
antiplatelet + oral anticoagulant) for 3 months, after
which we opted for double therapy (antiplatelet + oral
anticoagulant) for up to a year. There is no conclusive
data on long-term antithrombotic treatment.

73. Caz de infarct
miocardic acut la un
pacient sub 30 de ani
I.G. Tîlvescu, R. Șoșdean, A. Pescariu,
O. Voinescu, M. Mircea, L. Mărieș,
A. Gheorghiu, C. Mornoș, C. Luca,
S. Pescariu
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Cazurile de IMA la pacienții tineri, cu
vârste sub 30 de ani, sunt rare, chiar în prezența factorilor de risc cardiovascular. Datele din literatură sunt
precare cu privire la această grupă de pacienți, iar cauzele care induc sindrom coronarian acut diferă de cele
tradiționale. Acestea pot implica, mai frecvent, anomalii coronariene congenitale, disecția spontană de arteră
coronară, eroziunea endotelială sau spasmul coronarian secundar consumului de droguri.
Scopul nostru este de a raporta un caz de IMA anterior cu supradenivelare de segment ST survenit la un
pacient tânăr, cu diabet zaharat tip 1, descriind calea
diagnostică, tratamentul și evoluția pacientului.
Prezentare de caz: Un pacient în vârstă de 26 de ani,
cu diabet zaharat tip 1 (hemoglobina glicată de 6,8%),
cu evoluție de aproximativ 15 ani, normoponderal, nefumător, cu profil lipidic fără modificări semnificative
(colesterol total 109 mg%, LDL colesterol 63 mg%, trigliceride 58 mg%) a fost adresat de la o clinică nonPCI pentru dureri precordiale cu caracter de junghi, cu
iradiere la nivelul umărului stâng și interscapulovertebral, însoțind unde T negative în derivațiile V1-V4 și
creșterea markerilor de citoliză miocardică. La internare, după 30 de minute de la ultima înregistrare, ECG
a relevat supradenivelare de segment ST de 3 mm în
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derivațiile V1-V5. S-a stabilit diagnosticul de STEMI
anterior și s-a practicat angiocoronarografia de urgență.
Angiocoronarografia a decelat ADA și ACX cu origini
distincte la nivelul sinusului coronar stâng, cu ocluzie
totală în segmentul proximal al ADA, fără a se vizualiza placă de aterom evidentă. S-a realizat angioplastie
coronariană percutană transluminală la nivelul ADA,
cu flux distal TIMI 3. Ecocardiografic, ventriculul stâng
a fost de dimensiuni normale, cu fracție de ejecție de
35%, akinezie de apex, de sept interventricular medioapical și de treime apicală a peretelui lateral. Evoluția a
fost favorabilă sub tratament medicamentos standard,
fără complicații, cu o ameliorare semnificativă a simptomatologiei și a cineticii parietale pe parcursul internării. Reevaluarea ecocardiografică cu substanță de
contrast efectuată la 3 zile post-PTCA a relevat fracție
de ejecție a ventriculului stâng de 47%, cu hipokinezie
medio-apicală de sept interventricular, apex și de treime apicală a peretelui lateral. Profilul de trombofilie al
pacientului este în curs de evaluare.
Particularitatea cazului: Acest caz confirmă, faptul
că diabetul zaharat tip 1 de lungă durată, predispune
la lezarea endoteliului vascular cu inducerea unui sindrom coronarian acut, iar prezentarea lui contribuie la
creșterea gradului de alertă cu privire la infarctul miocardic acut chiar și la vârste tinere, sub 30 de ani.
În cazul acestui pacient, anomalia de emergență a arterelor coronare poate să fi avut un rol protector împotriva unei ischemii mult mai ample, prin extinderea leziunii endoteliale la nivelul ambelor vase, ADA și ACX,
în condițiile emergenței normale dintr-un trunchi
comun.

A case of a young patient
under the age of 30 with
acute myocardial infarction
Introduction: Cases of AMI in young patients under
the age of 30 are rare, even in the presence of cardiovascular risk factors. The data found in the literature regarding this group of patients are poor, and the causes that
induce acute coronary syndrome may differ from the
traditional ones. These may involve more frequently
congenital coronary abnomalies, spontaneous coronary artery dissection, endothelial erosion, or coronary
spasm secondary to drug abuse.
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Case presentation: A 26-year-old patient with type 1
diabetes mellitus (6.8% glycated hemoglobin), diagnosed about 15 years ago, normal BMI, non-smoker, with
a normal lipid profile (total cholesterol 109 mg%, LDL
cholesterol 63 mg %, triglycerides 58 mg%) was referred by a non-PCI clinic for stabbing precordial pain,
irradiating in the left shoulder and interscapulovertebral area, accompanying negative T waves in V1-V4
leads and increased myocardial cytolysis markers. At
the admission in our hospital, 30 minutes after the last
recording, the ECG revealed an ST-segment elevation
of 3 mm in the V1-V5 leads. The diagnosis of anterior
STEMI was established and emergency angiocoronarography was performed. The angiocoronarography revealed LAD and CX artery with distinct origins in the
left coronary sinus, with total occlusion of the proximal
segment of the LAD, without any obvious atheroma
plaque. A transluminal percutaneous coronary angioplasty procedure had been performed on the proximal
LAD lession, with TIMI 3 distal flow. On the transthoracic echocardiography, the left ventricle was of normal
size, with an ejection fraction of 35%, with apex, midapical interventricular septum and apical third of the
lateral wall akinesia. Under standard drug treatment,
the evolution was favourable, without any complications, with a significant improvement in symptomatology
and parietal kinetics during hospitalization. Contrastenhanced echocardiographic reassessment performed
3 days post-PTCA revealed a left ventricular ejection
fraction of 47%, with mid-apical interventricular septum, apex, and apical third of the lateral wall hypokinesia. The patient’s thrombophilia profile has not yet
been evaluated.
Case particularity: This case confirms that long-term
type 1 diabetes mellitus predisposes to vascular endothelial damage with the induction of acute coronary
syndrome, and its presentation contributes to the increase in vigilance to the debut of the acute myocardial
infarction even at a young age, under 30 years.
In the case of this patient, the emergence abnormality of the coronary arteries may have played a protective role against a much larger ischemia that could have
occurred by the extension of the endothelial lesion to
both vessels, LAD and CX artery, under the circumstances of a normal emergence from a common left coronary artery.
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74. Caz atipic de infarct
miocardic acut
I. Cevei, C. Mornoș, C. Luca, D. Gaiță,
F. Rășinar, L. Dăneasa, A. Tîrziu,
V. Meche, D. Brie
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Diagnosticul de infarct miocardic cu vase
epicardice non-obstructive se stabilește după angiocoronarografie, la pacienții care prezintă dinamica enzimelor cardiace specifică infarctului miocardic acut,
asociat cu simptomatologie anginoasă sau modificări
ale ECG relevante pentru infarct miocardic acut, artere
epicardice non-obstructive la angiografie și necesitatea
continuării investigațiilor pentru descoperirea cauzei
infarctului. În contextual celor prezentate mai sus, un
pacient în vârstă de 54 de ani s-a adresat la Institutul
de Boli Cardiovasculare Timișoara cu diagnosticul de
infarct miocardic acut inferior cu supradenivelare de
segment ST. Se menționează că pacientul a prezentat
tromboză venoasă profundă în data de 02.01.2021 și
aproximativ după o săptămână, dezvoltă trombembolism pulmonar.
Prezentare de caz: La prima prezentare, pacientul acuză durere retrosternală anterioară cu caracter de arsură. Ecg-ul descrie supradenivelare de segment ST în
derivațiile inferioare și ecocardiografic se decelează un
ventricul stâng cu dimensiuni normale, FE de 40-45%
și hipokinezie la nivelul pereților inferior și posterior.
Angiografia coronariană relevă artere epicardice fără
stenoze semnificative angiografic și fără tromb intracoronarian. Astfel, se stabilește diagnosticul de MINOCA. Având în vedere antecedentele personale patologice ale pacientului, s-a recomandat determinarea testelor genetice de trombofilie a căror rezultat a fost pozitiv
homozigot pentru gena MTHFR și PAI1. În data de 20
mai 2022, pacientul se prezintă din nou în clinica noastră, acuzând durere toracică intensă, care iradiază la nivelul membrului superior stâng și la nivelul mandibulei
care a durat aproximativ 20 de minute și s-a asociat cu
dispnee inspiratorie. Angiocoronarografic s-au decelat
artere coronare epicardice non-obstructive. S-a efectuat testare cu acetilcolină (fiind indisponibilă la prima
prezentare din motive logistice), care a fost pozitivă
pentru vasospasm la nivelul arterei coronare drepte.
În concluzie, diagnosticul de MINOCA este un diagnostic de etapă și sunt necesare investigații suplimentare pentru a găsi o cauză posibilă pentru ischemia
acută.
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Particularitatea cazului: Pacientul nostru este un pacient relativ tânăr cu factori cardiovasculari puțini care
s-a prezentat de două ori cu infarct miocardic acut, cu
artere coronare epicardice fără leziuni semnificative
angiografic, sub medicație anticoagulantă. Pacientul
prezintă atât, diagnosticul de trombofilie ereditară, cât
și de vasospasm, acestea fiind o asociere foarte rară
conform datelor din literatura de specialitate.

An atypical case with acute
myocardial infarction
Introduction: The diagnosis of MINOCA is established after coronary angiography in patients that have
a rise and fall of cardiac biomarkers levels associated
with symptoms of ischemia or changes in ECG that are
relevant for myocardial infarction, non-obstructive coronary arteries on angiography and no clinical cause
for acute presentation. In the light of the above, we present a case of a 54 years old patient that was addressed
two times to Institute of Heart Diseases Timisoara in
23rd March 2022 with ST segment elevation inferior
myocardial infarction. It is important to be mentioned
that the patient suffered from deep vein thrombosis in
02.01 and approximately after one week, he developed
pulmonary embolism. The patient continued the anticoagulation therapy at the doctor’s recommendation
even at the time of presentation at our clinic.
Case presentation: At the first presentation, the patient complained of burning anterior chest pain. The
ECG showed an elevation of ST segment in inferior
lead and at echocardiography left ventricle had normal
size, EF was 40-45%, the wall motion was abnormal in
the infero-posterior walls of the heart. The angiography showed coronary arteries without atherosclerotic
plaque stenosis or thrombosis and the diagnosis of MINOCA was established. Considering the fact that the
patient previously had pulmonary embolism we have
recommended to determine the genetic tests for congenital thrombophilia and to undergo hematologic evaluation to determine if the suspicion of antiphospholipid syndrome should be raised. The results for genetic
tests were positive homozygous pattern for MTHFR
and PAI1 gene. He presented again in 20th may 2022
with intense chest pain that radiated on the left upper
limb and on mandibula that lasted around 20 minu100

tes and was associated with dyspnoea. The patient was
admitted in our hospital with the diagnosis of inferior
myocardial infarction with ST segment elevation. ECG
showed ST segment elevation of maximum 4 mm in inferior leads and st segment depression in V1 and V2 of
2 mm. At angiocoronarography, the coronary arteries
were non-obstructive. This time we performed acetylcoline test (not available for the first time) that was positive for vasospasm in right coronary artery.
MINOCA is a working diagnosis and the investigations should continue so that it can be found a possible cause for the acute ischemia in order to lead the
treatment.
Case particularity: Our patient is a relatively young
man with few cardiovascular risk factors that presented two times with myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries at angiocoronarography
while he was taking anticoagulant medication. He had
thrombophilia and coronary vasospasm, a very rare
association according to our knowledge.

75. Rolul arteritei Takayasu
în alterarea cuplării
ventriculo-arteriale
A. Galiță1, R. Jurcuț1, C. Jurcuț2,
S. Bălănică3, O. Andrei1
1

Institutul de Urgență Pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila“, București
3
Institutul Clinic Fundeni, București

Introducere: Arterita Takayasu este o boală inflamatoarie cronică, progresivă a vaselor mari, difuz, diseminată la nivelul aortei și ramurilor sale principale. Astfel,
poate afecta orice sistem de organe și se poate prezenta
sub un spectru larg de manifestări clinice. În lipsa controlului factorilor declanșatori, a ignorării semnalelor
de avertizare și lipsa tratamentului, evoluția îndelungată a inflamației și depistarea în stadii avansate a dus la
apariția rigidității vasculare și hipertrofiei ventriculare stângi. Astfel, scăderea elastanței atât, arteriale, cât
și ventriculare, a dus la scăderea lucrului mecanic și a
eficienței miocardului, care este expresia alterării cuplării ventriculo-arteriale.
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Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 25 ani, fără antecedente personale semnificative, trimis în clinica noastră pentru managementul
valorilor tensionale ridicate. Biologic pacientul asociază boala cronică de rinichi stadiul IV și sindrom inflamator important. Ecocardiografic, notăm hipertrofie
ventriculară importantă, concentrică și disfuncție sistolică ușoară prin hipokinezie difuză cu determinarea
unui lucru mecanic scăzut. Având în vedere multiplele argumente de patologie renovasculară, s-a optat
pentru angiografie CT nativă care evidențiază leziuni
circumscrise la nivelul arterelor vertebrale, carotide,
mezenterică superioară și subclaviculară stângă. Astfel,
se ridică suspiciunea de arterită Takayasu și se inițiază
tratamentul cu corticoid sistemic, care a dus la scăderea sindromului inflamator și la ameliorarea inflamației
de la nivelul arterelor carotide, evidențiată la evaluarea
prin ecografie doppler vasculară. De asemenea, s-au
recoltat probe biologice care au exclus boala Fabry, hemocromatoza și amiloidoza ca posibilă patologie care
să includă afectarea cardiacă și renală.
Particularitatea cazului: Cuplarea ventriculo-arterială este importantă pentru înțelegerea mecanismelor
fiziopatologice ce stau la baza remodelării atât arteriale, cât și a ventriculului stâng. Dezvoltarea unor tehnici
imagistice avansate a dus la posibilitatea analizei noninvazive a relației ventriculo-atriale, care este importantă pentru determinarea lucrului mecanic și astfel,
pentru înțelegerea mai bună a mecanismelor care au
dus la dezvoltarea hipertrofiei ventriculare. Cu toate că,
HVS este frecvent întâlnită la pacienții cu valori mari
ale tensiunii arteriale, totuși, la un pacient tânăr investigarea amănunțită a altor etiologii posibile are un rol
important în management-ul terapeutic și de prevenție
a evenimentelor vitale cardiace. Deși, rar, boala cronică
de rinichi poate apărea ca prima manifestare a arteritei Takayasu. Spre deosebire de datele din literatură,
în cazul prezentat exista o asociere între puseele de hipertensiune arterială severă și episoadele de activitate
a arteritei.
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The role of Takayasu’s
arteritis in the alteration
of ventricular-arterial
coupling
Introduction: Takayasu’s arteritis is a chronic, progressive inflammatory disease of the large vessels, diffusely
disseminated to the aorta and its main branches. Thus,
it can affect any organ system and can have a wide range of clinical manifestations. In the absence of control
of triggering factors, ignorance of warning signs and in
the absence of treatment, the long-lasting evolution of
the inflammation and the detection in advanced stages has led to the appearance of vascular stiffness and
left ventricular hypertrophy. Therefore, the decrease in
both arterial and ventricular elastance has led to a decrease in mechanical work and myocardial efficiency,
which is the expression of altered ventricular-arterial
coupling.
Case presentation: We present the case of a 25-yearold patient, with no significant personal history, admitted to our clinic for the management of high blood
pressure values. Biologically, the patient has stage IV
chronic kidney disease and significant inflammatory
syndrome. The echocardiography shows significant
concentric ventricular hypertrophy, with mild systolic
dysfunction, due to diffuse hypokinesia and low ventricular mechanical work. Given the multiple arguments
of renovascular pathology, we took a native CT angiography which showed circumscribed lesions in the
vertebral arteries, carotid, upper mesenteric and left
subclavian artery. Therefore, we suspect the Takayasu’s
arteritis as a possible diagnosis and the treatment with
systemic corticosteroid was started, which led to the
decrease of the inflammatory syndrome and to the reduction of the inflammation at carotid arteries level,
evidenced by a vascular Doppler ultrasound evaluation. Biological samples were also collected in order to
rule out Fabry disease, hemochromatosis, and amyloidosis as possible pathology that includes heart and
kidney damage.
Case particularity: Ventricular-arterial coupling is
important for understanding the pathophysiological
mechanisms underlying both arterial and left ventricular remodelling. The development of advanced imaging
techniques has led to the possibility of non-invasive
analysis of the ventricular-atrial relationship which is
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important for determining the mechanical work, and
thus for a better understanding of the mechanisms that
led to the development of ventricular hypertrophy.
Although left ventricular hypertrophy is common in
patients with high blood pressure, in a young patient
thorough investigation of other possible etiologies has
an important role in therapeutic management and prevention of vital cardiac events. Although less common,
chronic kidney disease may be the first manifestation
of Takayasu’s arteritis. Contrary to the literature data,
in the present case there is an association between the
episodes of severe hypertension and the ones of arteritis activity.

76. Formațiune
intracavitară mobilă
atașată de apexul
ventriculului stâng la o
pacientă tânără cu funcție
sistolică globală prezervată
A.E. Roșca, D. Săvoiu, S. Almarichi,
P. Ruzsa, E. Apostu, C. Peneoașu,
M. Gurzun, S. Stanciu
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila”, București

Introducere: Formațiunile cardiace intracavitare reprezintă o provocare diagnostică, iar ecocardiografia
constituie primul pas în identificarea acestora. Tromboza intracavitară la nivelul ventriculului stâng (VS)
este o descoperire imagistică mai frecventă la pacienții
cu disfuncție sistolică severă de VS, prin prezența
condițiilor favorizante locale. La pacienții cu funcție
sistolică prezervată, imagistica multimodală are un rol
decisiv în diagnosticul diferențial cu formațiunile tumorale. Orice formațiune intracavitară prezintă un risc
embolic care se corelează cu dimensiunile, structura și
gradul de mobilitate al acesteia. Raportăm cazul unei
paciente tinere care s-a prezentat la camera de gardă
cu ischemie acută de membru inferior stâng ca fenomen embolic de la nivelul unei formațiuni intracavitare
voluminoase identificate la nivelul ventriculului stâng
prin ecocardiografie transtoracică. Investigațiile supli102

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

mentare și imagistica prin RM cardiacă cu substanță
de contrast au stabilit diagnosticul de tromb apical la o
pacientă cu infarct miocardic apical constituit.
Prezentare caz: Pacientă în vârstă de 41 ani, s-a prezentat la camera de gardă pentru dureri și parestezii la
nivelul membrului inferior stâng. Stabilă hemodinamic
și respirator, prezenta tegumente reci la nivelul piciorului stâng și puls pedios ipsilateral absent. Pe electrocardiogramă se remarcau unde T negative în V3V6 și DII, DIII, aVF, iar ecocardiografia transtoracică
evidenția formațiune hiperecogenă, filiformă și mobilă
cu dimensiuni de 10/2 cm, atașată de apexul VS, cu segmente apicale hipo-akinetice, însă cu funcție sistolică
globală a VS prezervată. Biologic, valoarea troponinei
I hs a fost crescută în dinamică până la maximum 161
ng/l, cu D-dimeri 450 ng/ml și ușor sindrom inflamator. Consultul neurologic și CT cerebral în urgență au
exclus emboliile cerebrale. S-a stabilit diagnosticul de
ischemie acută de membru inferior stâng și posibil
tromb apical VS post-infarct miocardic netratat, pacienta relatând episod de durere toracică la domiciliu în
urmă cu 3 luni. Coronarografia a evidențiat coronare
epicardice permeabile. Ecocardiografia cu substanță
de contrast arăta aspect sugestiv pentru tromb apical
VS, iar diagnosticul a fost confirmat prin RM cardiacă
cu substanță de contrast. Pacienta a optat pentru tratament conservator, cu remisia trombului inițial sub
heparinoterapie, adăugând ulterior și antivitamină K
(AVK).
Particularitatea cazului: Cazul raportat se individualizează prin prezența unui tromb intracavitar voluminos, mobil, atașat de apexul VS la o pacientă tânără, cu
funcție sistolică globală prezervată, care s-a prezentat
la camera de gardă pentru fenomene de embolie periferică, relatând unic episod de durere retrosternală în urmă cu 3 luni, apărut la domiciliu, fără a urma
investigații suplimentare sau tratament specific. În context de infarct miocardic netratat, modificările reologice și structurale locale ar fi putut conduce la formarea
unui tromb atașat zonei de necroză, însă dimensiunile
acestuia atinse în condiții de funcție sistolică globală
păstrată, ridică suspiciunea unui status procoagulant
sistemic la o pacientă tânără și se inițiază tratament
cu AVK. Diagnosticul diferențial, în astfel, de situații
se bazează pe imagistica multimodală, iar RM cardiacă are un aport important, atât în infarctul miocardic
cu artere coronare epicardice permeabile, cât și în caracterizarea maselor intracavitare. În ceea ce privește
tratamentul, pacienta a optat pentru heparinoterapie și
supraveghere medicală, cu evoluție favorabilă, în ciuda dimensiunilor și a caracterului mobil al trombului,
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pentru care, în majoritatea cazurilor, se recomandă
intervenție chirurgicală pentru prevenția evenimentelor embolice cu risc vital.

Apical mobile left
ventricular cardiac mass
in a young woman with
preserved ejection fraction
Introduction: The identification of cardiac masses remains a challenging diagnosis and echocardiographic
evaluation is the first step to define and describe them.
Left ventricular (LV) thrombus is more frequently
identified in patients with severe LV systolic dysfunction, in which local conditions promote thrombus formation. In patients with preserved LV systolic function, the presence of benign or malignant tumours may
be considered and multimodality imaging is of utmost
importance in the diagnostic work-up. Any cardiac
mass has an embolic risk that is directly related to their
size, structure and mobility. We thereby report the case
of a young female patient who presented in the emergency room with acute ischemia of the left inferior limb
as an embolic event from a left ventricular cardiac mass
identified by performing transthoracic echocardiography. Further investigations and contrast-enhanced cardiac magnetic resonance (CMR) led to the diagnosis of
left ventricular thrombus in a young patient with apical
myocardial infarction.
Case presentation: A 41-year-old female patient is
admitted to the emergency room for pain and paraesthesia of the left inferior limb. She was respiratory
and hemodynamically stable presenting cold left foot
in the absence of peripheral pulse. The electrocardiogram identified inverted T waves in V3-V6, DII, DIII,
aVF and the transthoracic echocardiography revealed
a 10/2 cm LV hyperechoic mobile mass that was attached to the LV apex, hypo-akinesia of apical segments
in the presence of a preserved LV ejection fraction. On
the laboratory tests, the value of high sensitive troponin I increased to a maximum of 161 ng/l, the value of
D-dimer assay was 450 ng/ml associated with a slight
inflammatory syndrome. The neurological evaluation
and a CT scan excluded cerebral emboli. The diagnosis
of acute lower limb ischemia in the presence of a possi-
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ble LV apical post-myocardial infarction thrombus was
established, based on a history of a prolonged thoracic
pain related by the patient 3 months ago. The coronary
angiography revealed no significant coronary lesions.
Contrast echocardiography was indicative of an apical
LV thrombus and the diagnosis was confirmed by contrast-enhanced CMR. The patient decided for a conservative treatment and the acute ischemia and apical
thrombus remitted on heparin therapy, completed by
AVK oral anticoagulation.
Case particularity: Our case presents a rare clinical situation of a massive LV mass with high mobility in a
young female patient with preserved LV ejection fraction that presented in the emergency room for peripheral
emboli phenomena, describing a prolonged chest pain
3 months ago without following specific treatment. After untreated myocardial infarction, local conditions
could have favoured the formation of an apical thrombus, but the dimensions of the thrombus at presentation might have been reached in a systemic procoagulant
status for which we initiated AVK oral anticoagulation
until further investigations. The differential diagnosis
in such complex clinical situations is based on multimodality cardiac imaging and CMR plays a key role in
MINOCA, but also in cardiac mass characterization.
Regarding therapeutic management, the patient was in
favour of heparin therapy and watchful waiting with a
favourable outcome, although surgery would have been
preferred in the presence of a massive mobile LV mass
in order to prevent life-threatening embolic events.
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77. Repararea tardivă
a unei rupturi atipice a
peretelui liber de ventricul
stâng – când răbdarea este
virtute
D. Stanciulescu1, C. Nica1, S. Onciul2,
C. Minoiu2, E. Savu1, L. Câlmâc1,
H. Moldovan2
1

Spitalul Clinic de Urgență, București
Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila“,
București

2

Introducere: Ruptura spontană a peretelui liber al ventriculului stâng ca și complicație mecanică a infarctului
miocardic transmural are o rată crescută de mortalitate, evoluția clinică fiind rapidă și zgomotoasă. Rareori,
ruptura este contenționată de pericard, formându-se
astfel un pseudoanevrism. În ambele situații se indică
intervenția cardiochirurgicală în urgență.
Prezentare de caz: Bărbat în vârstă de 53 de ani, fumator, hipertensiv, este transferat în spitalul nostru cu suspiciunea de hemopericard, în urma prezentării pentru
durere toracică lancinantă instalată brusc, în urmă cu
două ore, accentuată în inspir. Din istoric notăm traumatism toraco-lombar prin precipitare de la 2 metri
în urmă cu 3 saptămâni și două episoade anginoase
prelungite în urmă cu o lună, respectiv o zi. Paraclinic: infecție acută COVID19, fără dinamica enzimatică
sugestivă pentru ischemie miocardică acută, supradenivelare de segment ST concavă și undă Q în teritoriul
lateral; ecocardiografic: anterior de ventriculul drept
un spațiu de clivaj pericardic de maxim 23 mm, sugestivă pentru material trombotic și mic pseudoanevrism
la nivelul peretelui lateral bazal, formațiune tumorală
pulmonară laterobazală stângă nou descoperită. Imagistica multimodală în dinamică (tomografie computerizată, ecocardiografie cu contrast transpulmonar, imagistica prin rezonanță magnetică) a confirmat prezența
unui pseudoanevrism al peretelui lateral căptușit de
tromb endocavitar. Angiografia coronariană a identificat ocluzie ostială a ramului diagonal gracil și stenoza
de 50% a arterei interventriculare anterioare proximale. În a 7-a zi repetă episodul anginos cu modificări
electrice în teritoriul anterior, imagistica repetată stabilind riscul crescut de ruptură a pseudoanevrismului
autolimitat. Se practică sutura lineară a pseudoanevris104
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mului pe transă, utilizând două atele de teflon și bypass aorto-coronarian cu artera mamară internă stângă
pe artera interventriculară anterioară. Postoperator s-a
obiectivat aspectul electric de supradenivelare ST în
teritoriul anterior, fără răsunet clinic, biologic sau ecocardiografic. Angiografia de control a identificat flux
încetinit la nivelul graftului arterial și vas nativ patent.
Evoluția a permis externarea în a 8-a zi postoperator.
Particularitatea cazului: În cazul pacientului nostru,
prezentarea tardivă a unui sindrom coronarian, probabil, în evoluție de o lună, revărsatul pericardic fără răsunet hemodinamic și prezența infecției acute COVID19
au permis temporizarea intervenției chirurgicale până
la stabilirea etiologiei revărsatului pericardic, astfel
permițând abordarea unui tratament optim cu șanse
mai bune de recuperare. O altă particularitate a cazului
o reprezintă modificările electrocardiografice dinamice
aparent acute în teritoriul anterior pre și postoperator,
pacientul fiind asimptomatic postoperator, fără impact
asupra funcției sistolice, deși artera incriminată pentru
psudoanevrism a fost ocluzia arterei diagonale.

Late repair of an atypical
left ventricular free wall
rupture – when patience is
a virtue
Introduction: Spontaneous rupture of the left ventricular free wall as a mechanical complication of transmural myocardial infarction has an increased mortality rate, with fulminant clinical manifestations. Rarely,
the rupture is restrained by the pericardium, forming
a pseudoaneurysm. In both cases, emergency cardiac
surgery is indicated.
Case presentation: A 53-year-old male, heavy smoker
and hypertensive, is transferred to our hospital with the
presumptive diagnosis of hemopericardium after lancinating chest pain with sudden onset two hours ago,
increased when breathing. From his medical history we
noted thoraco-lumbar trauma by precipitation from 2
meters three weeks prior and two episodes of prolonged angina one month, respectively one day ago. Paraclinical exam: acute COVID19 infection, no laboratory
evidence of acute myocardial necrosis, lateral concave
ST-segment elevation and Q-waves; echocardiography
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revealed pericardial fluid of maximum 23 mm anterior
to the right ventricle which suggested thrombotic material, a small pseudoaneurysm of the basal lateral wall;
furthermore, imaging revealed a newly discovered left
laterobasal lung tumour.
Dynamic multimodal imaging (computed tomography,
transpulmonary contrast echocardiography, magnetic
resonance imaging) confirmed the presence of a lateral
wall pseudoaneurysm lined with endocavitary thrombus. Coronary angiography identified ostial occlusion
of a small diagonal branch and 50% proximal stenosis of anterior descending artery. On the 7th day, he
repeats the anginal episode with electrical changes in
the anterior territory, and the computed tomography
and ultrasound established the increased risk the selflimited pseudoaneurysm rupture. Linear suturing of
the pseudoaneurysm is performed using two Teflon
splints along with an aorto-coronary bypass using the
left internal mammary artery on the anterior interventricular artery. Post-surgery, the ECG showed anterior
ST-elevation without clinical, biological or echocardiographic correspondent to sustain an acute coronary
syndrome. Control angiography identified slow flow in
the arterial graft and a patent native vessel. The evolution allowed discharge on the 8th postoperative day.
Case particularity: In the case of our patient, the late
presentation of a probably three weeks old coronary
syndrome with pericardial effusion and no hemodynamic resonance along with the presence of acute COVID19 infection allowed the delay of emergency surgery until the etiology of pericardial effusion was established, thus increasing the chance of a beter postoperative recovery. Another particularity of this case
is the acute dynamic electrocardiographic changes in
the anterior myocardial territory pre- and postsurgery
with no clinical correspondent.
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78. Trombul în tranzit prin
foramen ovale patent –
o patologie amenințătoare
de viață
C. Vajas, A.A. Pârv, A. Dădârlat-Pop,
H. Cadiș
Institutul Inimii de Urgență „N. Stăncioi“, Cluj-Napoca

Introducere: Trombul prins în foramen ovale patent
(FOP) descoperit prin ecocardiografia transtoracică
este o patologie extrem de rară, care se poate complica
cu trombembolism pulmonar, embolizare paradoxală
sau ambele. Tratamentul imediat și agresiv este important, chiar dacă pacienții sunt stabili hemodinamic, din
cauza riscului crescut de embolizare continuă în patul
vascular pulmonar. Presiunea crescută din cavitățile
cardiace drepte favorizează pasajul trombilor prin FOP
cu embolizări cerebrale și sistemice. Discuția în echipă
multidisciplinară este importantă, luând în considerare lipsa consensului în ghiduri. Chiar dacă tratamentul
chirurgical pare să fie cea mai bună abordare în unele
cazuri, tromboliza sistemică și anticoagularea poate fi o
alternativă rezonabilă la pacienții care nu sunt eligibili
sau refuză tratamentul chirurgical.
Prezentare de caz: Pacient în vârsta de 62 de ani, cunoscut hipertensiv, s-a prezentat în serviciul de urgență
pentru dispnee inspiratorie de repaus accentuată în ultimele 2 zile. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat
un tromb de mari dimensiuni, flotant, care se extindea
biatrial prin foramen ovale patent, cu ventricul drept
dilatat, funcție sistolică redusă și presiune sistolică în
artera pulmonară de 70 mmHg. S-a efectuat angioCT pulmonar de urgență și s-a depistat trombembolism pulmonar acut bilateral și ocluzie a arterei renale
drepte prin plăci aterosclerotice și material trombotic
endoluminal. Cazul s-a consultat de urgență în echipă multidisciplinară, iar după consimțământul informat al pacientului, s-a administrat tratament trombolitic cu Alteplase 100 mg, urmat de tratament anticoagulant. Ecocardiografia de control a evidențiat rezoluția
trombului intracardiac și presiuni sistolice normale în
artera pulmonară dreaptă. Investigațiile suplimentare
(ecografie Doppler venoasă, CT toraco-abdomino-pelvin, screening pentru sindrom antifosfolipidic și status
trombofilic) nu au identificat cauza trombozei intracardiace. Evoluția pacientului a fost favorabilă și a fost externat cu recomandări de tratament anticoagulant oral.
105
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Particularitatea cazului: Am prezentat un caz rar de
tromb prins în foramen ovale patent, complicat cu embolizare pulmonară și sistemică (artera renală dreaptă).
Au fost discrepanțe remarcabile dintre prezentarea clinică a pacientului, care s-a menținut stabil hemodinamic, și urgența terapeutică.
Tratamentul adecvat este controversat, din lipsa ghidurilor și a trialurilor randomizate. Pentru un diagnostic, tratament și urmărire corespunzătoare au fost necesare echipa multidisciplinară și abordarea individualizată. În cazul de față a fost administrată tromboliza
sistemică, urmată tratament anticoagulant, care a dus
la rezoluția completă a trombului intracardiac și a embolilor din artera renală dreaptă, reducerea în dimensiuni a trombembolismului pulmonar, cu ameliorarea
semnificativă secundară a funcției ventriculului drept.
Ecocardiografia transtoracică a fost utilă în diagnostic
și monitorizare. Deși s-au făcut examinări extensive
suplimentare, nu au fost decelați factori de risc pentru
tromboză.
Trombul prins în foramen ovale patent este o patologie amenințătoare de viață, însă evoluția pacientului a
fost favorabila, fără complicații hemoragice sau embolice și fără recurența evenimentelor embolice sub tratament anticoagulant oral la domiciliu.

Thrombus in transit
through a patent foramen
ovale – a life threatening
condition
Introduction: Thrombus entrapped in PFO discovered
by echocardiography is an extremely rare pathology,
which can result in pulmonary embolism, paradoxical
embolism or a combination of both. Immediate and
aggressive treatment is mandatory, even if the patients
are hemodynamically stable because of the risk of continuous embolisation in the pulmonary vascular bed
and circulatory collapse. The increased pressure in the
right chambers might favor passage of the transitional
thrombus through the PFO with cerebral and peripheral systemic embolisation. A Heart Team consultation
is important, because of the lack of randomized studies.
Patients need an individualized approach because of the
106
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lack of randomized studies. Even if surgery might be
the best approach in some cases, systemic thrombolysis
and anticoagulation can be used as an alternative therapy in patients not eligible or who refuse surgery.
Case presentation: A 62-year-old patient, known
hypertensive, presented to the Emergency Department
with a two-day history of inspiratory dyspnoea at rest.
Transthoracic echocardiography revealed a large, floating thrombus protruding biatrially through a patent
foramen ovale, with a dilated ventricle, reduced systolic
function and a pulmonary artery systolic pressure of 70
mmHg. An urgent CT pulmonary angiogram was ordered and it diagnosed acute bilateral pulmonary embolism and right renal artery occlusion by atherosclerotic plaque and endoluminal thrombotic material. A
multidisciplinary team was consulted and after an informed consent of the patient, thrombolytic therapy
with Alteplase 100 mg was administered, followed by
anticoagulation treatment. Follow-up echocardiography described resolution of the intracardiac thrombus and normal pulmonary artery systolic pressure.
Additional investigations (venous Doppler ultrasound,
thoraco-abdomino-pelvic CT, screening for antiphospholipid syndrome and thrombophilic status) did not
identify the cause of intracardiac thrombosis. The evolution of the patient was favorable and he was discharged from the hospital with recommendation for oral
anticoagulation.
Case particularity: We described a rare pathology of
a thrombus in transit in patent foramen ovale, complicated with pulmonary and systemic (right renal artery)
embolization. There was a remarkable discrepancy
between the clinical presentation of the patient, who
was hemodynamically stable, and therapeutic urgency.
The best treatment is still controversial, because there
are no guidelines or randomized trials. A multidisciplinary team and individualized approach were mandatory for the right diagnosis, management and follow-up.
The patient underweight systemic thrombolytic therapy and anticoagulation and achieved complete resolution of the intracardiac thrombus, and dissolution of the
right renal artery emboli, reduction of the pulmonary
embolism with significant secondary improvement
in right ventricular function. Transthoracic echocardiography was a useful tool for diagnosis and followup. Although additional extensive examinations were
performed, no risk factors for thrombosis were detected. The thrombus entrapped in patent foramen ovale
is a life-threatening condition, but the patient’s evolution was favourable, without haemorrhagic or embolic
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complications and without the recurrence of embolic
events under oral anticoagulant treatment at home.

79. Tromboza venelor
pulmonare-am mai întâlnit
un astfel de caz?
G. Dediu1, T. Micu2,
S. Dumitrache-Rujinski3, I. Dina1
1

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan“, București
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru
Trestioreanu“, București
3
Institutul Național de Pneumologie „Marius Nasta“,
București
2

Introducere: Tromboza venelor pulmonară este o
afecțiune rar întâlnită în practica clinicianului, cea
mai frecventă tromboză fiind cea gambieră. Incidența
acestei patologii este incertă, în literatura de specialitate fiind descrise doar câteva cazuri. Cei mai mulți
pacienți sunt asimptomatici, patologia fiind descoperită întâmplător cu ocazia investigațiilor efectuate pentru
altă patologie. Este o patologie amenințătoare de viață,
deoarece trombii din venele pulmonare pot fi cauza
de trombembolism pulmonar. Cauzele trombozei de
venă pulmonară raportate în prezentările de caz au fost
transplantul pulmonar, ablația cu radiofrecvență pentru fibrilația atrială, tumori pulmonare, mediastinita
sclerozantă, hipercoagulabilitate, mixomul atrial și stenoza mitrală idiopatică.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 82 ani, cunoscut cu bronhopneumopatie cronică obstructivă stadiulIV Gold, hipertensiv, se prezintă la camera de garda
acuzând dispnee la eforturi mici și fatigabilitate, simptomatologie debutată de 2 zile, agravată progresiv. Examenul obiectiv la internare evidențiază stare generală
alterată, cașexie, tegumente palide, deshidratate, țesut
conjunctiv adipos slab-reprezentat, sistem osteo-articular integru morfofuncțional, torace cifotic, murmur vezicular prezent bilateral, sonoritate normală la
percuție, vibrații vocale transmise normal bilateral,
SaO2 97% cu oxigenoterapie pe narine 6l/min, zgomote cardiace ritmice, fără sufluri supraadaugate, pulsuri
palpabile în periferie, fără edeme gambiere, TA=150/70
mm Hg, AV=100 bpm, abdomen suplu, mobil cu
respirația, nedureros spontan și la palparea profundă,
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tranzit intestinal prezent, normal, splină și ficat nepalpabile, loje renale libere, diureza fiziologică, normală,
orientat temporo-spațial. EKG-ul la internare este normal. Investigațiile de laborator efectuate au evidențiat
creșterea D-dimerilor (valoare mai mare de 20 ug/
ml), leucocitoză cu neutrofilie, anemie ușoară normocromă normocitară, sindrom inflamator nespecific.
Deoarece simptomatologia pacientului coroborată cu
investigațiile de laborator ridică ipoteza unui trombembolism pulmonar, am continuat șirul investigațiilor cu
efectuarea unei tomografii pulmonare cu substanță de
contrast care evidențiază tromboză la nivelul ramului
venos inferior stâng și venelor segmentare tributare lobului superior stâng, nodul pulmonar lob mediu cu aspect tomografic sugestiv pentru substrat tumoral. Bolnavul a fost îndrumat către un consult pneumologic și
în urmă investigațiilor specifice se susține diagnosticul
de adenocarcinom pulmonar drept. Conduita terapeutică în acest caz a fost aceea de a administra tratament
anticoagulant în doză terapeutică a la long, fiind cunoscut faptul că bolnavii cu neoplazii au un status hipercoagulant, administrare de tiotropiu/olodaterol soluție
inhalatorie, oxigenoterapie și antibioterapie cu spectru
larg. Evoluția pacientului a fost favorabilă fiind externat
ameliorat și cu indicația de dispensarizare oncologică.
Particularitatea cazului: Diagnosticarea simultană
a unui adenocarcinom pulmonar lob mediu și a unei
tromboze venoase pulmonare la nivelul ramului venos
stâng și venelor tributare lobului inferior stâng, la un
pacient cunoscut cu BPOC stadiul IV Gold. Mecanismele fiziopatologice care determină apariția trombozei venoase pulmonare în contextul prezenței unei
neoplazii sunt incerte. Există autori care susțin apariția
trombozei după invazia directă a venei de către tumoră,
din cauza compresiei venoase dată de tumoră sau din
cauza statusului hipercoagulant pe care acești bolnavi
îl prezintă.

Pulmonary vein
thrombosis-case
presentation
Introduction: Pulmonary Vein Thrombosis is a rare
medical condition in a clinician practice, the most
frequent thrombosis being the leg thrombosis. The in107
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cidence of this pathology is uncertain, in literature being described just a few cases. Most of the patients are
asymptomatic and the pathology is being discovered
occasionally with the investigation of other pathology.
It is a life threatening condition, because the thromb
from the pulmonary veins can be a cause of pulmonary
embolism.The reasons of pulmonary vein thrombosis
reported in sessions were: pulmonary transplant, radiofrequency ablation for atrial fibrillation, pulmonary
tumors, sclerosing mediastinitis /fibrosing mediastinitis, hypercoagulability, atrial myxoma and mitral stenosis, idiopathic.
Case presentation: A 82 year –old patient known with
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) stage
IV Gold and hypertension, presented with dyspnea at
small tasks and fatigability, symptoms that began two
days before and had progressively worsened.The objective examination reveals poor general condition, cachexia, pale and dehydrated integuments, lack of adipose tissue, normal function of osteoarticular system,
thoracic kyphosis, normal bilateral vesicular breath
sounds and normal breath sounds at percussion, normal bilateral vocal fremitus, oxygen saturation at 97
percent with oxygen therapy at 6 L /min via nasal cannulae, normal rhythm of heartbeat, no additional murmurs, peripheral pulses, no peripheral edema, blood
pressure (BP):150/70 mmHg, heart rate 100 bpm,
supple abdomen moving with breathing, painless at
profound and spontaneous palpation, intestinal transit present, no palpable spleen, liver and kidney, normal urine output, oriented to time and space. Normal
ECG at admission. Laboratory investigation revealed:
high D-dimer levels (>20 mg/mL ), leukocytosis with
neutrophilia, mild normochromic normocytic anemia
and nonspecific inflammatory syndrome. Because the
patient’s symptomatology with the laboratories investigations raise the hypothesis of a pulmonary embolism
we continue to investigate by doing a pulmonary CT
scan with contrast that reveals thrombosis of the left
inferior pulmonary veins and tributaries veins of the
left upper lobe, a pulmonary nodule on the middle lobe
suggestive of tumor patterns. The patient was referred
to a pulmonogist and after the specific investigations
was diagnosed with right adenocarcinoma of the lung.
The specific treatment option in this case was to administer anticoagulants in a therapeutic dose for a long
period of time (it is known that cancer patients have a
hypercoagulable state), tiotropium-olodaterol inhaler,
oxygen therapy and broad-spectrum antibiotics. The
patient’s evolution was favorable, his status was improved at discharge and referred to an oncologist.
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Case particularity: The particularity of the case is that
a right pulmonary lobe adenocarcinoma was diagnosed simultaneously with a pulmonary vein thrombosis
at the left vein and the tributaries veins of the left inferior lobe, for a patient known with chronic obstructive
pulmonary disease, stage IV Gold. The psysiopathology mechanisms that determine the cause of pulmonary vein thrombosis simultaneous with a neoplasm
are uncertain. There are authors that support that the
cause of thrombosis after the tumor invades the vein is
caused by the vein compression by the tumor or because of the hypercoagulable status of the patients.

80. O evoluție neașteptată
într-un caz aparent simplu
A. Zăvoi, M. Adoamnei, L. Benchea,
M. Bostan, A. Clement, A. Dabija,
L. Indrei, A.E. Roungos, R.A. Sascău,
C. Stătescu
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Iași

Introducere: Trombembolismul venos (TEV) este a
treia cea mai frecventă boală cardiovasculară după infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Cu o
incidență de aproximativ 10 milioane de cazuri anual,
TEV asociază o morbi-mortalitate substanțială. Trombembolismul pulmonar (TEP) prezintă o incidență
anuală cuprinsă între 39 și 115 cazuri la 100.000 de
locuitori, fiind responsabil de 5-10% dintre decesele
intraspitalicești. Disfuncția ventriculului drept (VD)
apare frecvent la pacienții cu TEP din cauza creșterii
marcate a postsarcinii VD și precede compromiterea
hemodinamică sau decesul. Cu toate acestea, diagnosticul prompt și managementul corect pot îmbunătăți
rezultatele și supraviețuirea. Există diverse cauze ce pot
duce la un status pro-trombotic și, implicit, la creșterea
riscului de TEP. Dintre acestea, neoplaziile sunt un factor important, cancerul activ fiind responsabil de aproximativ 20% din cazurile de TEP.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 78 de ani, fără antecedente personale patologice cunoscute până acum 6 luni când, în cadrul unui
control ambulator de rutină, electrocardiografic se
obiectivează sechele de infarct miocardic anteroseptal
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și inferior. În prezent, fiind simptomatic prin dispnee
și fatigabilitate la eforturi mici și dureri anginoase de
scurtă durată, accentuate progresiv în ultimele două
săptămâni, se internează în vederea explorării coronarografice. La internare, examenul clinic relevă valori
crescute ale tensiunii arteriale, o frecvență cardiacă
la limita superioară a normalului, zgomote cardiace
aritmice însoțite de suflu diastolic de grad II/IV în focarul aortic, murmur vezicular diminuat și varice ale
membrelor inferioare. Probele biologice obiectivează
prezența unui sindrom inflamator nespecific, sindrom
de retenție azotată și hiperuricemie. Examenul ecocardiografic descrie un ventricul stâng ușor dilatat, cu
funcție sistolică diminuată prin tulburări de kinetică
segmentară, regurgitare aortică și mitrală moderate.
Coronarografic s-au obiectivat stenoze seriate de 99%
la nivelul arterei descendente anterioare, practicându-se, angioplastie percutanată transluminală cu două
stenturi active farmacologic la nivelul acestei leziuni.
Ulterior, pe parcursul spitalizării, pacientul acuză durere la nivel gambier drept, cu apariție atât spontană, cât
și la palpare, însoțită de semne inflamatorii sugestive
unei tromboze venoase profunde și D-dimeri crescuți.
Angiografia pulmonară prin tomografie computerizată descrie trombembolism pulmonar acut bilateral. În
contextul degradării hemodinamice, se decide tromboliza cu alteplază, cu evoluție favorabilă și ameliorare
treptată a simptomatologiei. Pe parcursul internării,
este simptomatic prin durere lombară persistentă, astfel încât, după externare, efectuează un CT de coloană
vertebrală, ce obiectivează leziuni metastatice osteolitice la nivelul bazinului. În final, este diagnosticat cu
neoplasm de prostată, în stadiul metastatic, pe care îl
interpretăm drept factorul primar în dezvoltarea fenomenelor trombotice.
Particularitatea cazului: Cazul prezentat se distinge
prin succesiunea evenimentelor desfășurate, evoluția
favorabilă în ciuda degradării hemodinamice și decelarea cauzei manifestărilor trombotice. Acesta surprinde
importanța diagnosticului precoce în TEP, a tratamentului adecvat și a explorării factorilor subiacenți de risc
protrombotic.
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An unexpected
development in an
apparently trivial case
Introduction: Venous thromboembolism (VTE) is the
third most common disease after myocardial infarction
and stroke. Because of its high incidence of approximatively 10 million new cases each ear, VTE is associated
with substantial morbidity and mortality. Pulmonary
embolism (PE) has an annual incidence between 39
and 115 cases per 100.000 population, leading to 5-10%
of in-hospital deaths. Right ventricle (RV) dysfunction
is frequent in patients with PE, due to the abrupt rise
in the afterload and it usually precedes hemodynamic
compromise or death. Nevertheless, a prompt diagnosis and correct management can lead to better outcomes and survival rates. There are different causes that
can lead to a pro-thrombotic status and, therefore, an
increased risk of PE. Malignancies play an important
role in this aspect, with active cancer being responsible
of approximatively 20% of PE cases.
Case presentation: We present the case of a 78-yearold patient, with no past medical history until 6 months
ago, when, during a routine consult, the electrocardiography showed signs of an old myocardial infarction.
Currently, he has symptoms of dyspnoea and fatigue
at small exertion and short-lived chest pains, which
have progressively worsened in the past two weeks.
He is therefore admitted for coronary angiography.
/ Upon admission, the physical examination showed a
high blood pressure, a heart rate close to the superior
normal limit, arrhythmic heart sounds with a diastolic
murmur of II/IV grade in the aortic region, diminished
vesicular breath sounds and lower limb varicose veins.
The blood tests showed an inflammatory syndrome,
high creatinine and urea levels and hyperuricaemia.
The echocardiographic exam described a mildly dilated
left ventricle (LV), with a reduced systolic function due
to regional wall motion abnormalities, moderate mitral
and aortic regurgitation. A coronary angiography was
performed, which showed serial stenoses of 99% severity at the level of the left anterior descending artery.
The exam was then followed by a percutaneous transluminal coronary angioplasty with two drug-eluting
stents at the lesion described. Afterwards, during hospital stay, the patient became symptomatic with pain
in the right calf, which appeared both spontaneously
and during palpation. He also had inflammatory signs
109
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suggestive of deep vein thrombosis and elevated blood
D-dimers. The computed tomography pulmonary angiogram (CTPA) showed bilateral acute pulmonary
embolism. Due to subsequent hemodynamic instability, thrombolysis with alteplase was performed, with
a favourable outcome and progressive improvement
of the symptoms. During hospital stay, the patient was
consistently complaining of persistent lumbar and pelvic pain, therefore, after discharge, a computed tomography scan of the spine was performed, which showed
osteolytic pelvic metastases. He was eventually diagnosed with prostate metastatic cancer, which we interpret
as the primary major factor in the development of the
thrombotic events.
Case particularity: This case is particular through the
succession of the events presented, the favourable outcome despite the haemodynamic instability and the
finding of a cause for the prothrombotic status. It showcases the importance of an early diagnosis in PE, of an
adequate treatment and of further workup in search of
a thrombotic risk factor.

81. Tahicardie ventriculară
idiopatică la pacientul
vârstnic – cum abordăm un
focar inabordabil?
V. Iliese, C. Diaconescu
Spitalul Militar Central „Carol Davila“, București

Introducere: Tahicardiile ventriculare idiopatice sunt
în mod frecvent întâlnite la pacienții tineri și se asociază cu un prognostic bun pe termen lung, în general fiind ușor de abordat din punct de vedere intervențional.
Acest tip de aritmii ventriculare nu se asociază cu risc
de moarte subită și nu necesită în mod obișnuit implantarea de defibrilator în prevenția secundară. Numarul
mare de extrasistole pe 24/h predispune la apariția
cardiomiopatiei tahiaritmice și a decompensărilor cardiace, însă doar o mică parte din acești pacienți vor
dezvolta insuficiență cardiacă. În funcție de originea
presupusă a extrasitolelor, societățile de cardiologie recomandă fie direct ablația, în cazul focarelor din ventricului drept, fie terapia antiaritmică, în cazul focarelor
stângi, având în vedere dificultatea crescută a acestor
proceduri. Una dintre cele mai dificil de abordat locali110
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zări ale unor astfel de focare este summitul ventriculului stâng, localizat epicardic și aflat în contact cu arterele coronare epicardice.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unui pacient
de 88 de ani, cu un defibrilator implantat în urmă cu 5
ani în alt centru, la acel moment cu coronare epicardice
permeabile, cu episoade frecvente de TVNS înregistrate și ESV multiple, care se prezintă în clinică pentru
dispnee la eforturi minime.
Examenul clinic evidențiază minime semne de congestie pulmonară și un puls neregulat prin frecvente
extrasistole. ECGul arată ritm sinusal, ESV în cuplete,
cu aspect BRD, QRS larg 160msec, aspect pseudodelta.
Ecografia cardiacă arată un ventricul stâng nedilatat, cu
insuficiență mitrală moderată, valvă aortică calcificată
cu stenoză moderată, FEVS apreciată 35%. La interogarea defibrilatorului, notam 1400 episoade de TVNS și
642 ESV/h. Pacientul prezintă eșec la terapia antiaritmică de clasa IC, II, III. Se pune, astfel, diagnosticul de
tahicardimiopatie și se decide ablația cu RF. Se tentează
abord retrograd (transaortic), care nu se poate efectua
din cauza kinking important la nivelul aa iliace comune drepte. Se continuă procedura prin abord transeptal.
Harta endocardică arată precocitate maximă la nivelul
tractului de ejecție al VS unde se aplică radiofrecvența,
ce nu reușește să suprime extrasistolele. Se înaintează
un cateter de ablație prin sinusul coronar, la nivelul marii vene cardiace, unde se decelează precocitate de 50
msec, cu dispariția ESV în tirul de ablație. La interogarea defibrilatorului postablație, notăm un număr de 25
ESV/h, fără episoade de TVNS.
Particularitatea cazului: Cazul prezentat arată o
modalitate de management intervențional al unei
tulburări de ritm ventriculare cu origine epicardică.
Ablația la nivelul sinusului coronar se poate asocia
cu risc de perforație și tamponadă, însă în condițiile
aplicării de energii progresiv crescute, cu monitorizarea impedanțelor, este o metodă sigură și eficientă
de abordare a unor focare epicardice, care ar fi imposibil de abordat prin puncție pericardică, din cauza
particularităților anatomice ale zonei. Tahiaritmiile
cu originea în summitul VS au indicație de clasa I de
tratament antiaritmic, iar ablația este recomandată în
centre cu volum mare de pacienți de către operatori
experimentați. O altă particularitate a acestui pacient
este vârsta inaintată, care ar sugera, mai degrabă, o origine ischemică a tulburărilor de ritm. Postablație, se remarcă ameliorarea disfuncției sistolice și a simptomelor
de insuficiență cardiacă, cu normalizarea NTproBNP.
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Idiopathic VT in an elderly
patient – how to approach
the unapproachable
Introduction: Idiopathic ventricular tachycardias are
common in young patients and are associated with a
good long-term prognosis and are generally easy to
approach from an interventional point of view. This
type of ventricular arrhythmia is not associated with a
risk of sudden death and does not usually require the
implantation of a defibrillator in secondary prevention.
The large number of extrasystoles per 24 / h predisposes to tachyarrhythmic cardiomyopathy and cardiac
decompensation, but only a small proportion of these
patients will develop heart failure. Depending on the
presumed origin of the PVCs, cardiology societies recommend either first line ablation, in the case of RVOT
origin, or antiarrhythmic therapy, in the case of LVOT,
given the increased difficulty of these procedures. One
of the most difficult to approach locations of such foci
is the summit of the left ventricle, located epicardially
and in contact with the major coronary arteries.
Case presentation: We present the case of an 88-yearold patient with a defibrillator implanted 5 years ago
in another clinic, at that time with normal epicardial
coronary arteries, with frequent recorded episodes of
nonsustained VT and multiple PVCs, who comes to
the clinic complaining of dyspnea on minimal exertion. Clinical examination shows signs of pulmonary
congestion and an irregular pulse through frequent
extrasystoles. The ECG shows sinus rhythm, PVCs in
couplets, with RBBB morphology, 160ms wide QRS,
and a pseudodelta aspect. Cardiac ultrasound shows an
hypokinetic left ventricle, with moderate mitral regurgitation, calcified aortic valve with moderate stenosis,
LVEF estimated at 35%. When interrogating the defibrillator, we note 1400 episodes of TVNS and 642 ESV
/ h. The patient has tried class IC, II, III antiarrhythmic
therapy. The diagnosis of tachycardiomiopathy is made
and RF ablation is decided. A retrograde (transaortic)
approach is attempted, which cannot be performed due
to significant kinking at the level of the right common
iliac artery.
The procedure is continued by transeptal approach.
The endocardial map shows maximum precocity in
the LV ejection tract where radiofrequency is applied,
which fails to suppress the extrasystoles. An ablation
catheter is advanced through the coronary sinus, at the
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level of the great cardiac vein, where a precocity of 50
msec is detected, with the disappearance of ESV during
the ablation. When interrogating the postablation defibrillator, we note a number of 25 PVCs/h, without
NSVT episodes.
Case particularity: The presented case shows a way
of interventional management of a ventricular rhythm
disorder with epicardial origin. Coronary sinus ablation may be associated with a risk of perforation and
tamponade, but with the application of progressively
increased energies, with impedance monitoring, it is
a safe and effective method of approaching epicardial
foci, which would be impossible to approach by pericardial puncture, due to the anatomical features of the
area. Tachyarrhythmias originating in the VS summit
are a class I indication for antiarrhythmic treatment,
and ablation is recommended in centres with a large
volume of patients by experienced operators. Another
peculiarity of this patient is the advanced age, which
would rather suggest an ischemic origin of the rhythm
disorders. Postablation, there is an improvement in
systolic function and heart failure symptoms, with normalization of NTproBNP. It is of note that a retrograde
aortic approach is best in these types of arrhythmias, as
it offers the best support and reach for the LVOT.

82. Scleroză sistemică
cu afectare vasculară,
cutanată și pulmonară
complicată cu
trombembolism pulmonar
D. Gheorghe, A. Mihai, C. Jurcuț,
V. Indrieș
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol
Davila“, București

Introducere: Scleroza sistemică este o patologie autoimună complexă, cu etiologie necunoscută, ce se caracterizează prin prezența fibrozei extensive și a vasculopatiei, ce duc la scăderea ratei de supraviețuire a
pacienților cu până la 10 ani. Deși inflamația este mai
redusă decât în alte boli autoimune, injuria vasculară și disfuncția endotelială sunt importante, așadar
pacienții cu scleroză sistemică au un risc mai mare de111
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cât populația generală de a dezvolta trombembolism
venos.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente
în vârstă de 69 de ani, diagnosticată în 2017 cu scleroză
sistemică cu afectare predominant cutanată, pulmonară și cardiacă în tratament cu dublă terapie vasodilatatoare (Bosentan, Sildenafil din 2018 respectiv 2020) ce
se prezintă pentru agravarea dispneei de efort în ultimele luni, actual dispnee la eforturi foarte mici.
Din examenul clinic reținem faciesul în icoană bizantină, sclerodactilia, telangiectaziile faciale și la nivelul toracelui anterior, raluri în velcro bazal bilateral, suflu sistolic în focarul tricuspidian și turgescența
jugulară.
Din bilanțul biologic menționăm D-dimeri de două
ori valoarea normală, NT-proBNP de 4367 pg/ml, anticorpi antinucleari pozitivi, anticorpi antiScl70 în titru de peste 200 U/mL, anemie moderată normocromă normocitară, hiposideremică și o feritină de 196
microg/l. Modificările EKG sunt de tip suprasolicitare
atrială bilaterală, iar ecografia transtoracică evidențiază
semnele de hipertensiune arteriala pulmonară (cavitați
drepte dilatate, disfuncție sistolică globală ușoară a
ventriculului drept, regurgitare tricuspidiană severă,
funcțională, dilatarea arterei pulmonare, regurgitare
pulmonară ușoară) și pericardită în cantitate medie,
aspect similar ecografiilor precedente.
Ecografia Doppler venoasă exclude prezența trombozei venoase profunde și superficiale.
În acest context se solicită un Computer Tomograf
de torace, abdomen și pelvis cu substanță de contrast ce
evidențiază aspectul sugestiv de trombembolism pulmonar, motiv pentru care se inițiază tratament anticoagulant conform ghidului, cu o evoluție clinică, biologică și imagistică favorabilă. Se externează cu tratament
imunosupresor, imunomodulator și anticoagulant.
Particularitatea cazului: Trombembolismul venos este
o complicație posibilă la pacienții cu scleroză sistemică
și trebuie luat în considerare în cadrul diagnosticului
diferențial al agravării dispneei.
Trombembolismul pulmonar este mai frecvent prezent în primul an de la diagnosticul bolii, inflamația,
vasculopatia și injuria vasculară fiind proeminente la
debut.
Particularitatea acestui caz reiese tocmai din acest
aspect, deoarece în cazul nostru este vorba de o pacientă ce dezvoltă trombembolism la distanță de 5 ani de
la debutul bolii.
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Systemic sclerosis with
vascular, cutaneous and
pulmonary damage
complicated by pulmonary
thromboembolism
Introduction: Systemic sclerosis is a complex autoimmune pathology, with unknown etiology, characterized by the presence of extensive fibrosis and vasculopathy, which lead to a decrease in the survival rate
of patients up to 10 years. Although inflammation is
lower than in other autoimmune diseases, vascular injury and endothelial dysfunction are important, so patients with systemic sclerosis have a higher risk than
the general population of developing venous thromboembolism.
Case presentation: We present the case of a 69-yearold patient, diagnosed in 2017 with systemic sclerosis
with predominantly cutaneous, pulmonary and cardiac
damage in treatment with double vasodilatory therapy (Bosentan, Sildenafil from 2018 and 2020 respectively) which presents for the exacerbation of dyspnea
in the last few months, currently dyspnea at very low
exertion.
From the clinical examination we note the Byzantine
icon facies, sclerodactyly, facial and anterior thoracic
telangiectasias, bilateral basal rales in velcro, systolic
murmur in the tricuspid area and jugular turgor.
From the biological balance we mention Ddimers
twice the normal value, NT-proBNP of 4367 pg/ml,
positive antinuclear antibodies, antiScl70 antibodies
higher than 200 U/mL, moderate normochromic normocytic hyposideremic anemia, and a ferritin of 196
microg/l. EKG changes are bilateral atrial overload type
and transthoracic ultrasound shows signs of pulmonary arterial hypertension (dilated right cavities, mild
global right ventricular systolic dysfunction, severe tricuspid regurgitation, pulmonary artery dilation, pulmonary regurgitation) appearance similar to previous
ultrasounds.
Venous Doppler ultrasound excludes the presence of
deep and superficial venous thrombosis.
In this context, a CT scan of the chest, abdomen
and pelvis with contrast substance is required, which
highlights the suggestive aspect of pulmonary thromboembolism, which is why anticoagulant treatment is
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initiated according to the guide, with a favorable clinical, biological and imagistic evolution. The patient is
discharged with immunosuppressive, immunomodulatory and anticoagulant treatment.
Case particularity: Venous thromboembolism is a
possible complication in patients with systemic sclerosis and should be considered in the differential diagnosis of aggravated dyspnea.
Pulmonary thromboembolism is more common in
the first year after the diagnosis of the disease, with
inflammation, vasculopathy and vascular injury being
more prominent at onset.
The particularity of this case resides precisely from
this aspect, because in our case it is a patient diagnosed
5 years ago but most likely with a long evolution of the
underlying disease.

83. Cronica coagulării în
COVID-19 – atriul drept
este în cărți?
M.E. Badea, M. Anton , D. Iancu,
S. Stanciu, L. Stan, M.M. Gurzun
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol
Davila“, București

Introducere: Statusul pro-coagulant asociat infecției
SARS-CoV-2 a fost intens studiat în ultimii ani. Riscul
trombotic crește proporțional cu severitatea infecției,
dar și în formele ușoare pot apărea complicații trombotice, mai ales în asociere cu alți factori de risc. Pe
măsură ce medicina avansează în cunoașterea acestei
boli, aspecte particulare încep să fie luate în considerare, precum localizări mai rar întâlnite ale complicațiilor
trombotice, printre care tromboza atrială dreaptă survenită în timpul infecției acute sau în perioada de
convalescență. De menționat rolul ecografiei transesofagiene în evaluarea structurilor din atriul drept, dificil
de realizat uneori prin ecografia transtoracică, mai ales
în cazul pacienților cu forme severe care necesită măsuri de terapie intensivă.
Prezentare de caz: Prezentăm cazurile a doi pacienți
tineri, cu istoric recent de infecție SARS-CoV-2 (2-4
săptămâni anterior). Primul caz este al unei paciente
de 42 de ani, evaluată pentru dispnee la eforturi medii,
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apărută consecutiv unei forme moderate a COVID-19
și care asocia mai mulți factori de risc pro-trombotici
(tabagism activ, obezitate, deficit de factor V Leiden,
tratament hormonal pentru fertilizare in vitro). Al doilea pacient, în vârstă de 38 de ani, s-a prezentat pentru
sindrom febril prelungit, având istoric recent de spitalizare de lungă durată pentru formă severă a COVID-19,
fiind în program de hemodializă pe cateter pentru
boală renală cronică. Aceștia au fost evaluați clinic și
paraclinic cu viză cardiologică – electrocardiogramă,
ecografie Doppler venoasă a membrelor inferioare,
ecocardiografie transtoracică (ETT) și transesofagiană,
tomografie computerizată toracică (CT).
În ambele cazuri investigațiile au decelat prezența
unei formațiuni tumorale de mari dimensiuni în atriul drept. În primul caz s-a efectuat ETT cu substanță
de contrast care a arătat captare redusă la nivelul
formațiunii, sugerând tromb sau tumoră slab vascularizată. Concomitent s-a diagnosticat tromboză venoasă
superficială gambieră dreaptă. În cel de-al doilea caz
formațiunea tumorală avea contact cu cateterul de dializă. Tromboza atrială legată de cateter este o entitate
rar întâlnită dar cu mortalitate ridicată, infecția SARSCoV-2 fiind considerată o cauză a accelerării formării
trombului și a creșterii prevalenței acestei afecțiuni. S-a
intervenit chirurgical în urgentă în ambele cazuri, cu
excizarea formațiunii atriale, diagnosticul de certitudine de tromboză atrială dreaptă fiind stabilit în ambele
cazuri prin examen anatomopatologic. Atitudinea ulterioară a impus continuarea tratamentului anticoagulant, alături de cel al comorbidităților.
Particularitatea cazului: Particularitatea acestor cazuri constă în localizarea atipică a trombozei la doi
pacienți, care ,deși, prezentau factori de risc pro-trombotici importanți și diferiți, aveau în comun istoricul
recent de infecție SARS-CoV-2. Considerăm că asocierea dintre tromboza atrială dreaptă și COVID-19 este
din ce în ce mai prevalentă și că poate să apară indiferent de severitatea infecției. Nu neglijăm importanța
factorilor de risc pro-trombotici asociați în ambele cazuri prezentate. Menționăm că niciunul dintre pacienți
nu a prezentat trombembolism pulmonar, asociere
frecvent descrisă în raportările de caz, alături de tromboza atriului drept, aspect confirmat prin CT toracic cu
substanță de contrast ulterior intervenției chirurgicale.
Indicația de tratament chirurgical de urgentă nu au făcut posibilă investigarea prin imagistică multimodală
anterior actului chirurgical.
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Coagulation chronicle in
COVID-19 – is the right
atrium in the books?
Introduction: The procoagulant status associated with
SARS-CoV-2 infection has been extensively studied
in recent years. Thrombotic risk increases in parallel with the severity of the infection, but thrombotic
complications can also occur in mild forms, especially in combination with other risk factors. As medicine advances in the knowledge of this disease, particular aspects begin to be taken into account, such as
less common locations of thrombotic complications.
These include right atrial thrombosis, which occurs
during an acute infection or during convalescence.
Mention should be made of the role of transesophageal ultrasound in the evaluation of structures in the
right atrium, which is sometimes difficult to achieve by transthoracic ultrasound, especially in patients
with severe forms who require intensive care measures.
Case presentation: We present the cases of two young
patients with recent history of SARS-CoV-2 infection
(in the previous 2-4 weeks). The first case is of a 42-yearold patient, evaluated for dyspnea at moderate exertion,
with recent onset after a moderate form of COVID-19
infection, who associated several prothrombotic risk
factors (active smoking, obesity, deficit of factor V Leiden, hormonal treatment for in vitro fertilization). The
second patient, 38 years old, presented with prolonged
febrile syndrome, with recent history of long hospitalization for severe form of COVID-19, being on hemodialysis for chronic kidney disease, currently using
a catheter. They were evaluated clinically and paraclinically with emphasis on the cardiovascular system electrocardiogram, venous Doppler ultrasound of the
lower limbs, transthoracic (ETT) and transesophageal
cardiac ultrasound, chest computed tomography (CT).
In both cases, the investigations revealed the presence of a large tumor in the right atrium. In the first case,
a contrast-enhanced ETT was performed that showed low uptake at this level, suggesting a thrombus or
poorly vascularized tumor. This patient was concomitantly diagnosed with right lower leg superficial venous thrombosis. In the second case, the tumor had contact with the dialysis catheter. Catheter-related atrial
thrombosis is a rare entity with high mortality, SARSCoV-2 infection being considered a cause that accelerates thrombus formation and increases the prevalence
114
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of this condition. Emergency surgery was performed in
both cases, with excision of the atrial tumor, the definite diagnosis of right atrial thrombosis being established
by anatomopathological examination. The subsequent
attitude required the continuation of anticoagulant
treatment, along with the treatment of comorbidities.
Case particularity: The particularity of these cases
consists in the atypical localization of thrombosis in
two patients who presented important and different
prothrombotic risk factors, but also had in common
the recent history of SARS-CoV-2 infection. We believe
that the association between right atrial thrombosis and
COVID-19 is becoming more prevalent and that it can
occur regardless of the severity of the infection. We do
not neglect the importance of the associated prothrombotic risk factors in both cases presented. Also to mention that none of the patients presented pulmonary
thromboembolism, an association frequently described in case reports with right atrium thrombosis, an
aspect confirmed by contrast enhanced chest CT after
surgery. The indication for emergency surgical treatment did not make it possible to investigate the patients
by multimodal imaging prior to surgery.

84. Insuficiența cardiacă –
o problemă cu răspuns
multiplu
D.C. Matei, E. Stoica, O.D. Chioncel
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Insuficiența cardiacă este un sindrom cu
impact epidemiologic semnificativ, având o incidență
în continuă creștere datorită îmbătrânirii populației.
Etiologia este variată și adesea multifactorială. Ischemia
coronariană este cea mai frecventă cauză, dar factori
precum hipertensiunea, valvulopatiile, aritmiile și cardiomiopatiile, nu trebuie ignorați. Tratamentul medicamentos optim, alături de tratamentul non-farmacologic, scad semnificativ riscul de mortalitate și numărul
spitalizărilor. O categorie specială este reprezentată de
pacienții cu pacemaker permanent și un procent mare
de complexe stimulate, ce dezvoltă ulterior insuficiență
cardiacă cu fracție de ejecție redusă și care prezintă decompensări în ciuda terapiei optime farmacologice. În
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astfel de situații, cardiostimularea de la nivelul ventriculului drept poate fi responsabilă de o cardiomiopatie
secundară dissincronismului inter- și intraventricular,
iar upgrade-ul la terapie de resincronizare cardiacă trebuie să fie luat în considerare.
Prezentare de caz: Bărbat în vârstă de 50 de ani, cardiostimulat permanent pentru bloc atrio-ventricular
complet – post miocardită cu virusul Epstein Barr, cu
reumatism articular acut în copilărie, se internează în
urgență cu diagnosticul de infarct miocardic acut anterior. Coronarografic se evidențiază leziuni la nivelul arterei descendente anterioare și al circumflexei, revascularizate prin angioplastie cu stent. Ecocardiografic ventriculul stâng este nedilatat, cu fracție de ejecție redusă,
valva mitrală este modificată reumatismal cu regurgitare moderată. Se inițiază și up-titrează medicația optimă
pentru insuficiența cardiacă. Revine peste 2 luni cu dispnee la efort minim. Se observă dilatarea ventriculului
stâng, cu disfuncție sistolică severă, agravarea regurgitării mitrale și valori crescute ale peptidului natriuretic.
Coronarografia identifică o zonă de restenoză, evaluată
prin iFR ca fiind nesemnificativă hemodinamic. Având
în vedere dependența de pacemaker, se optează pentru
terapia de resincronizare cardiacă. La următorul control, toleranța la efort este îmbunătățită, iar ecocardiografic se remarcă ameliorarea funcției și sincronicității
VS, precum și a gradului de regurgitare mitrală.
Particularitatea cazului: Prezentăm cazul unui pacient
tânăr cu insuficiență cardiacă pluri-factorială – istoric
de miocardită cu virusul Epstein Barr și de reumatism
articular acut, cu afectare valvulară, boală coronariană ischemică și cardiomiopatie secundară stimulării
cardiace permanente, ameliorată după revascularizare, tratament optim medicamentos și resincronizare
cardiacă. Complicațiile asociate dissincronismului determinat de pacing-ul de la nivelul ventriculului drept
trebuie avute în vedere la pacientul cu insuficiență cardiacă. Înlocuirea cu un dispozitiv de cardiostimulare
biventriculară îmbunătățește parametrii hemodinamici, ameliorează simptomatologia, scade numărul de
spitalizări și riscul de deces la acești pacienți.
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Heart failure – a multiple
answer problem
Introduction: Heart failure is a syndrome with important epidemiological impact and a permanent increase in incidence due to the ageing population. The
etiology is variable and often multifactorial. Coronary
ischemia is the most frequent cause, but factors such
as hypertension, valvular heart disease, arrhythmia and
cardiomyopathies should not be overlooked. Optimal
medical treatment, alongside device therapy for certain
patients, significantly decreases mortality and hospitalizations. A particular situation is that of patients with
a permanent pacemaker and high right ventricular stimulation, who subsequently develop heart failure with
reduced ejection fraction, with multiple hospitalizations, despite optimal medical treatment. In these situations, right ventricular pacing can be the underlying
substrate responsible for a cardiomyopathy caused by
inter- and intraventricular dyssynchrony and therefore,
an upgrade to cardiac resynchronization therapy should be taken into consideration.
Case presentation: The patient is a 50-year-old man,
with a permanent pacemaker – implanted for complete
heart block after Epstein Barr myocarditis and with a
history of rheumatic fever as a child, who is admitted
with the diagnosis of acute anterior myocardial infarction. Coronary angiography shows stenotic lesions on
the left anterior descending artery and on the circumflex artery, which are subsequently revascularized with
stents. Echocardiography shows a non-dilated left ventricle, with reduced ejection fraction and a rheumatic
alteration of the mitral valve with moderate regurgitation. Optimal medical therapy for heart failure is initiated and up-titrated. The patient returns 2 months later
for dyspnea on minimal exertion. The left ventricle is
dilated, with severe systolic dysfunction, also, worsening of the mitral regurgitation and elevated natriuretic peptides are noted. Coronary angiography reveals a
restenosis area, but without hemodynamic significance
at iFR. Considering the high burden of right ventricular pacing, the device is changed to biventricular cardiac resynchronization therapy. At the follow-up visit he
reports no limitation of physical activity and at echocardiography an improvement in ejection fraction, left
ventricle synchronicity and the degree of mitral regurgitation is observed.
Case particularity: We present the case of a young
patient with plurifactorial etiology of heart failure, na115
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mely with a history of Epstein Barr myocarditis and
rheumatic fever, with valvular heart disease, coronary
artery disease and pacing induced cardiomyopathy –
that improves after revascularization, optimal medical
therapy and cardiac resynchronization therapy. Complications associated with electrical stimulation devices
should be considered as one of the causes of heart failure. The replacement with a biventricular stimulation
device improves hemodynamic parameters and decreases the symptoms, number of hospitalizations and risk
of death in these patients.

85. Pacientul cu
comorbidități complexe,
medicul între ghiduri și
practica clinică
C. Grigore, S. Zamfir, A. Grădinaru,
I. Dina, A.L. Bălăceanu
Spitalul Clinic de Urgență „Sfăntul Ioan“, București

Introducere: Complexitatea patologiei pacienților care
se prezintă la camera de gardă ridică de cele mai multe
ori probleme de tratament și conduce la decizii terapeutice dificile, menite să mențină echilibrul metabolic,
fragil al acestora. Abordarea pacienților se face în cadrul unei echipe multidisciplinare, completând evaluarea acestora cu metode imagistice, manevre invazive
și teste biologice.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 57 ani se prezintă la camera de gardă pentru alterarea stării generale, dispnee, distensie abdominală și edeme. Din antecedentele personale patologice reținem: ciroză hepatică
clasa CHILD B de etiologie mixtă (cardiacă și virus
hepatic C), insuficiență hepatică cronică, hepatită cu
virus C tratată cu Harvoni, hipertensiune portală severă, diabet zaharat tip 2 în tratament cu antidiabetice
orale, insuficiență cardiacă clasa III-IV NYHA, infarct
miocardic anterior sechelar (2019) – PCI cu stent DES
pe ADA și dilatare cu balon pentru restenoză intrastent
pe ADA, PCI cu 3 stenturi DES la nivelul MG II, cardiopatie dilatativă de etiologie ischemică cu disfuncție
sistolică severă, regurgitare aortică și mitrală moderate,
regurgitare tricuspidiană și pulmonară severe. Exame116
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nul obiectiv la internare relevă stare generală medie,
edeme gambiere bilateral, murmur vezicular abolit în
baza dreaptă, dispnee de repaus, SpO2=96% a.a., arie
cardiacă mărită, zgomote cardiace ritmice, TA=160/90
mmHg, AV=85 bpm, abdomen destins prin lichid de
ascită în cantitate mare, ușor dureros spontan și la palpare, tranzit intestinal încetinit, oligurie, fără semne
de iritație meningeală. Examenul biologic la internare
evidențiază prezența anticorpilor anti VHC, INR spontan crescut, sindrom de retenție azotată, ce ridică suspiciunea unui sindrom hepatorenal. Screening-ul de
portaj indică Staphilococcus aureus MRSA inghinal și
Pseudomonas aeruginosa rectal.
Pentru completarea investigațiilor, s-a efectuat radiografie pulmonară ce a evidențiat revărsat pleural în
cantitate mare în jumătatea inferioară a hemitoracelui
drept și un cord mărit dimensional. Ecografia abdominală a relevat lichid în sinusul costo-diafragmatic drept
cu colabarea lobului inferior drept pulmonar, lichid de
ascită în cantitate mare, lamă fină de lichid în sinusul
costodiafragmatic stâng, iar ecografia cardiacă arată un
cord cu cavități mărite predominant drepte, akinezie
de perete anterior, minimă lamă de lichid pericardic
posterior de ventriculul stâng, insuficiență aortică moderată cu jet excentric și stenoză mitrală funcțională,
FEVS< 15%. Holterul ECG pe 24 h indică ritm sinusal
pe tot parcursul înregistrării, cu un episod de tahicardie ventriculară nesusținută.
Din punctul de vedere al dezechilibrului glicemic,
starea pacientului a impus utilizarea insulinoterapiei și
a dapaglifozinului cu menținerea unor valori optime,
cu agravarea ușoară a funcției renale la inițierea tratamentului.
Particularitatea cazului: Consulturile multidisciplinare și aplicarea tratamentelor conform ghidurilor și
experienței clinice au condus la stabilizarea hemodinamică, evoluția favorabilă a pacientului și externarea
acestuia, deși prognosticul rămâne rezervat.
Concluzie: Pacienții cu comorbidități multiple reprezintă o categorie fragilă de pacienți ce necesită abord
multidisciplinar complex, experiența clinică, statusul
pacientului și ghidurile în vigoare, având, fiecare, rolul
lor în evoluția pe parcursul internării.
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The patient with
complex comorbidities,
the physician between
guidelines and clinical
practice
Introduction: The complexity of patients presenting
at the emergency department often raises treatment
problems and leads to difficult therapeutic decisions
meant to maintain their fragile metabolic balance. The
approach of the patients is done in a multidisciplinary team, completing their evaluation with imaging
methods, invasive maneuvers and biological tests.
Case presentation: The 57 year old male patient presents to the emergency department with dyspnea, abdominal distention and oedema. Past medical history
is significant for Child B class cirrhosis of mixed etiology (heart failure and hepatitis C virus), chronic liver
failure, hepatitis C treated with Harvoni, severe portal
hypertension, type 2 diabetes in treatment with oral
antidiabetics, heart failure class III-IV NYHA, anterior
myocardial infarction sequelae (2019)-PCI with DES
stent on LAD and balloon dilation for in-stent restenosis on LAD, PCI with 3 DES stents al MG II level, dilated cardiomyopathy of ischemic etiology with severe
systolic dysfunction, moderate aortic and mitral regurgitation, severe tricuspid and pulmonary regurgitation.
The physical examination at admission reveals a critical
general condition, bilateral leg oedema, vesicular murmur abolished in the right base, dyspnea at rest, SpO2=
96% a.a., enlarged heart area, rhythmic heart sounds,
BP=160/90 mmHg, HR=85 bpm, distended abdomen
with ascites, slightly painful spontaneously and at palpation, slowed intestinal transit, oliguria, no signs of
meningeal irritation. Biological examination at admission reveals the presence of anti HCV antibodies, spontaneously increased INR, nitrogen retention syndrome that raises the suspicion of a hepatorenal syndrome. The microbiological screening indicates inguinal
MRSA Staphylococcus aureus and rectal Pseudomonas
aeruginosa. To complete the examination, a lung X ray
was performed and it showed a large pleural effusion in
the lower half of the right hemithorax and an enlarged
heart. Abdominal ultrasound revealed fluid in the right
costodiaphragmatic recess with the collapse of the right lower lobe of the lung, large volume of abdominal
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ascites, pleural fluid in the left costodiaphragmatic recess. Transthoracic echocardiography showed a heart
with enlarged cavities, especially the right, anterior wall
akinesia, minimal left ventricular pericardial effusion,
moderate aortic regurgitation with eccentric jet and
functional mitral stenosis, LVEF< 15%.
The 24-hour Holter monitoring indicated normal
sinus rhythm with an episode of non sustained ventricular tachycardia.
From the point of view of glycemic imbalance, the
patient condition required the use of insulin therapy
and dapagliflozin while maintaining appropriate values
of blood glucose.
Case particularity: The multidisciplinary examinations and application of the treatments according to the
guidelines and clinical experience led to the hemodynamic stability, a favourable evolution of the patient and
his discharge from the internal medicine department.
Conclusion: Patients with multiple comorbidities represent a fragile category of patients who require a
complex multidisciplinary approach and clinical experience, patient health status, guidelines must interrelate
permanently during hospitalization.

87. Asocierea sindromului
de apnee de somn cu
hipertensiunea arterială
rezistentă la tratament
P.C. Morariu1, O. Sîrbu1, B.A. Morariu1,
V.M. Burduloi2, V. Șorodoc1, M. Floria1,
L. Șorodoc1
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“,
Iași
2
Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore
T. Popa“, Iași

Introducere: Hipertensiunea arterială rezistentă este o
problemă clinică, frecventă, cu care se confruntă medicii din România și nu numai. În ciuda diversității
terapeutice oferite de industria farmaceutică, există
pacienți în rândul cărora nu se reușește controlul optim al valorilor tensionale. Vârsta înaintată, obezitatea,
diabetul, sindromul de apnee de somn, boala cronică
de rinichi, sunt factori ce interferă cu hipertensiunea
117
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arterială, iar prevalența acestora este din ce în ce mai
crescută.
Prezentare de caz: O pacienta în vârstă de 67 de ani
cu obezitate, cu hipertensiune arterială grad 3 și diabet
zaharat tip 2 –ADO tratat, se prezintă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași
cu valori tensionale crescute (200/85 mmHg), necontrolate terapeutic sub tratament maximal antihipertensiv (cvadruplă terapie), asociate cu vertij, cefalee
occipitală și greață. După excluderea unei erori de măsurare a tensiunii arteriale, a hipertensiuni de „halat
alb”, a necomplianței terapeutice a pacientei, se ridică suspiciunea de hipertensiune arterială secundară.
Prin analize de laborator și examinări imagistice s-au
exclus următoarele cauze de hipertensiune secundară: coarctația de aortă, afecțiuni endocrine ale glandei
tiroide sau suprarenalei. Examinarea CT efectuată exclude diagnosticul de stenoză de arteră renală și nu decelează elemente sugestive pentru o formațiune expansivă suprarenaliană. Se recomandă polisomnografia
în vederea investigării sindromului de apnee în somn,
care confirmă suspiciunea diagnostică. Pacienta refuză,
însă, tratamentul specific pentru apnee de somn.
Particularitatea cazului: Apneea de somn reprezintă
principala cauză de hipertensiune rezistentă la tratament, în special la pacienții obezi cu vârsta peste 55 ani.
Din păcate, diagnosticul acestei afecțiuni este întârziat datorită dificultăților tehnice legate de explorare,
reticența pacienților și lipsa simptomelor. Tratamentul
cu CPAP asociat medicației maximale (în special asocierea de beta-blocante și spironolactonă) la pacienții
complianți, poate duce la scăderea valorilor tensionale
până la normalizarea acestora.

Association between sleep
apnea syndrome and
resistant hypertension
Introduction: Resistant hypertension is a common clinical problem faced by physicians from Romania and
wide world. Despite the therapeutic diversity offered by
the pharmaceutical industry, there are patients who do
not reach the optimal blood pressure values. Older age,
obesity, diabetes, sleep apnea or kidney disease, are factors that interfere with high blood pressure, and their
prevalence is increasing.
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Case presentation: A 67-year-old patient with obesity,
with grade 3 hypertension and type 2 diabetes, is presented at „St. Spiridon” Emergency Clinical Hospital
Iași with elevated blood pressure (200/86 mmHg), not
controlled therapeutically under maximum antihypertensive treatment (quadruple therapy), associated with
vertigo, occipital headache and nausea. After excluding
an error in measuring blood pressure, „white coat“
hypertension, the patient›s therapeutic non-compliance, she is referred for other investigations under the
suspicions of secondary hypertension. Laboratory tests
and imaging examinations have ruled out the following
causes of secondary hypertension: aortic coarctation,
endocrine disorders of the thyroid gland or adrenal
gland. The CT scan performed excludes the diagnosis
of renal artery stenosis and does not reveal any suggestive elements for an expansive adrenal tumor. Polysomnography is recommended to investigate sleep apnea
syndrome which confirms the diagnostic suspicion.
However, the patient refuses the specific treatment for
sleep apnea
Case particularity: Sleep apnea is the leading cause
of resistant hypertension, especially in obese patients
over the age of 55. Unfortunately, the diagnosis of this
condition is delayed due to technical difficulties related to exploration, reluctance of patients and lack of
symptoms. Treatment with CPAP combined with maximum medication (especially the combination of beta-blockers and spironolactone) in compliant patients
may lead to a decrease in blood pressure to normal.
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88. Provocări în abordarea
terapeutică a hipertensiunii
arteriale secundare
stenozei bilaterale de
artere renale la un copil cu
displazie fibromusculară
L.A. Aria1, C. Filip1, A. Nicolescu1,
E. Cinteză2, V. Marcu1, A.C. Botez1,
G. Ganea2, B.M. Petrescu1, M. Rusu2,
A.T. Bumb1, C. Voicu1, G. Nicolae1
1

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria
S. Curie“, București
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria
S. Curie“, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila“, București

Introducere: Hipertensiunea arterială (HTA) de cauză
renovasculară este rară la copii, însumând până la 10%
din cazuri și ocupă locul doi după Coarctația de Aortă
în cadrul cauzelor corectabile de HTA secundară. Displazia fibromusculară (DFM) este una dintre cele mai
frecvente cauze de stenoză renală și, în populația pediatrică, principala ei formă de prezentare este cea tubulară, având o incidență mai mare la sexul masculin. Rezultatele investigațiilor genetice ale DFM rămân deocamdată neconcludente. Există studii care au evidențiat
intercalarea DFM cu patologii ale țesutului conjunctiv,
în special la sexul feminin. În ceea ce privește stenoza
de artere renale, gold-standardul în metodele de diagnosticare este reprezentat de arteriografia renală, însă
angiografia CT (angio-CT) și angiografia RM sunt alternative fezabile, deși au sensibilitate și specificitate
mai scăzute. În populația pediatrică, tehnicile de revascularizare renală s-au dovedit în general de succes, dar
în anumite cazuri pot fi însoțite de provocări date de
etiologia, tipul și localizarea leziunii dar și de dimensiunile mici ale arterelor in cadrul populației pediatrice.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente de 8
ani, asimptomatică, la care consultul pediatric a decelat
HTA severă (220/150 mmHg). Paraclinic s-au decelat
hiperreninemie și stenoze severe bilaterale de artere renale (angio-CT). Ecocardiografia a arătat HVS ușoară
iar consultul oftalmologic- retinopatie hipertensivă
grad III. Pacienta asocia și bronșiectazii periferice, osteocondensări nodulare și demineralizări osoase, con-

POSTERE 2 /
POSTERS 2

sultul genetic suspicionând o boală de țesut conjunctiv.
În condițiile HTA severă și dificil de controlat, precum
și a afectării organelor țintă (ochi, cord), pacienta a fost
referită pentru angioplastie de artere renale, procedură eșuată datorită stenozei extrem de severe. Astfel, s-a
decis efectuarea unui bypass chirurgical (autolog) aorto-renal bilateral, cu rezultat optimal postoperator, cu
reducerea semnificativă a valorilor TA. După circa 2
ani s-au detectat valori progresiv crescânde ale TA, iar
imagistica CT a relevat stenoză severă la anastomoza
proximală și dilatație poststenotică a ambelor bypassuri. S-a rezecat zona de stenoză și cea anevrismală cu
reconstrucția chirurgicală a bypass-urilor. Evoluția a
fost favorabilă, cu reducerea valorilor TA și a medicației.
Particularitatea cazului: Deși majoritatea pacienților
se prezintă cu semne și simptome precum cefalee,
amețeală, sufluri arteriale abdominale, pacienta noastră a fost asimptomatică la prezentare, cu descoperire incidentală a HTA. La un procent considerabil de
pacienți cu DFM, valorile TA sunt controlate eficient
prin tratament medicamentos, fără a necesita proceduri de revascularizare. În cazul acestei paciente, însă,
valorile tensionale foarte ridicate (necontrolate prin
medicație) cât și afectarea organelor țintă au impus necesitatea procedurilor de revascularizare, care au fost
grefate de multiple complicații pe termen scurt și lung.
Mai mult, pentru controlul valorilor tensionale a fost
necesară menținerea în continuare a medicației antihipertensive, chiar în absența unor stenoze reziduale
post-chirurgicale. Particulară este și asocierea unor
afectări multiorganice (os, plămân) ridicând suspiciunea unei boli genetice de țesut conjunctiv asociate
DFM, care ar putea influența suplimentar evoluția și
prognosticul pe termen lung.
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Challenging approach
with ultimately improved
outcome in an 8-yearsold girl with secondary
hypertension due to severe
bilateral renal artery
stenosis and fibromuscular
dysplasia
Introduction: Although Renovascular Hypertension
(HTN) is rare in children, accounting for up to 10%
of cases, it is the second most common cause of correctable secondary HTN, following Coarctation of the
aorta. Regarding fibromuscular dysplasia (FMD) as the
most common cause of renal artery stenosis (RAS), its
main form of presentation in children is the tubular disease. Also, pediatric FMD occurs more often in males.
The genetic investigations of FMD remain inconclusive and previous studies suggest a possible overlap of
FMD with other connective tissue diseases. In RAS the
gold standard diagnosis method is represented by renal
arteriography, and, although with lower specificity and
sensibility, Computed tomography angiography (CTA)
and Magnetic resonance angiography (MRA) are also
feasible investigations. The revascularization techniques have a generally good outcome, but they can be challenging depending on the etiology, type and location of
the lesion and also due to the small size of the arteries
in the pediatric patients.
Case presentation: We herein describe the case of an
asymptomatic, 8-years-old girl who presented very high
values of blood pressure (220/150 mmHg) in a routine
medical check. The laboratory tests revealed hyperreninemia and severe bilateral RAS (CTA). The echocardiography showed mild ventricular hypertrophy and
the ophthalmological examination diagnosed grade III
hypertensive retinopathy. As the patient also associated peripheral bronchiectasis, areas of nodular osteocondensation and bone demineralization, the genetic
counselling raised the suspicion of connective tissue
disease. Considering the presence of severe and poorly
controlled HTN and the end-organ damage, the patient
underwent renal arteries angioplasty with unsuccessful
results due to the extremely severe stenosis. Thus, autogenous bilateral renal bypass was performed. The re120
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sult was satisfactory and the blood pressure decreased
considerably. Two years later we detected progressively
high values of blood pressure and the CTA revealed severe stenosis of the proximal anastomosis and poststenotic dilation of both bypasses. Surgical reconstruction
was performed with the resection of the stenotic and
aneurysmal areas. The outcome was favorable with the
regression of HTN and decrease in medication.
Case particularity: Although the majority of patients
present with clinical signs and symptoms as headache, dizziness and abdominal bruits, our patient was
asymptomatic at presentation with incidental discovery of the HTN. A high percentage of patients presenting FMD will have their blood pressure values efficiently controlled with medication, and no revascularization procedures are needed. In our case, though, the
uncontrolled and severely high blood pressure values
and the end-organ damage required revascularization
techniques, these being accompanied by multiple failures and long and short-term complications. Moreover,
it was necessary that we maintain the antihypertensive
medication in order to lower the blood pressure values,
even though no residual postoperative stenoses were
present. Another particularity of the case would be the
association of multiorgan involvement (bones, lungs)
which raised the suspicion of a genetic connective tissue disorder overlapping FMD and which could additionally impact the evolution and lon-term prognosis
of the disease.

89. Hipertensiunea
arterială în contextul
pandemiei
R.D. Croitoru, R. Pecingina, V. Ivan
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“,
Timișoara

Introducere: Hipertensiunea arterială în contextul
infecției COVID 19 reprezintă o adevarată provocare
pentru menținerea valorilor tensionale în țintele terapeutice și prevenirea complicațiilor prin alegerea unei
conduite terapeutice optime. Urmează să expunem,
dificultatea răspunsului la tratament al unei paciente,
care se prezintă în serviciul de urgență cu valori tensionale necontrolate.
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Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 71 ani cunoscută hipertensivă, dislipidemică, cu infecție COVID
19 recentă se prezintă în serviciul de urgență cu salt
tensional, cefalee, asociat prezintă edeme gambiere bilateral. Simptomatologia a debutat în urma cu aproximativ 3-4 zile, iar în perioada următoare a evoluat spre
agravare. Pe parcursul internării pacienta a prezentat
valori tensionale crescute, greu controlabile, fenomene
de insuficiență cardiacă decompensată, tulburări hidro-electrolitice și decompensarea funcției renale cu o
dinamică neașteptată a tabloului clinico-biologic. S-au
efectuat investigații specifice care au exclus o posibilă cauză autoimună (panel ANA, ANCA). A urmat tratament medicamentos maximal conform ghidului, cu
evoluție lent favorabilă.
Particularitatea cazului: Hipertensiunea arterială asociată cu boala cronică de rinichi și infecția COVID 19
presupune o dificultate importantă în abordarea terapeutică, datorită rezistenței la tratament și a evoluției
imprevizibile. În urma investigațiilor de laborator s-a
decelat sindrom nefritic, motiv pentru care s-a suspicionat o glomerulonefrită acută, posibil post COVID 19,
aceasta fiind una dintre particularitățile cazului. Tratarea afecțiunilor cardiace împreună cu complicațiile
acestora, în contextul pandemiei, a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru medic, cât și pentru pacient.

Hypertension in the
context of the pandemic
Introduction: Hypertension in the context of COVID
19 infection represents a real challenge for maintaining blood pressure values within therapeutic targets
and preventing complications by choosing an optimal
therapeutic management. The following will expose the
difficulty of treatment response of a patient presenting
to the emergency department with uncontrolled blood
pressure values.
Case presentation: A 71 years old patient known to
be hypertensive, dyslipidemic, with recent COVID 19
infection presents to the emergency department with
a blood pressure jump, headache, associated with bilateral gambiense oedema. Symptomatology started 3-4
days ago, and in the following period it evolved towards
aggravation. During hospitalization the patient presen-
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ted increased blood pressure values, difficult to control,
decompensated heart failure phenomena, hydro-electrolytic disorders and decompensation of renal function with unexpected dynamics of the clinical-biological
picture. Specific investigations were performed which
excluded a possible autoimmune cause (ANA panel,
ANCA). Maximum drug treatment according to the
guidelines was followed, with a slow favorable evolution.
Case particularity: Arterial hypertension associated
with chronic kidney disease and COVID 19 infection
poses a major difficulty in therapeutic approach due
to the treatment resistance and the unpredictable evolution. Laboratory investigations detected nephritic
syndrome, which led to the suspicion of acute glomerulonephritis possibly post COVID 19, which is one
of the peculiarities of the case. The treatment of heart
disease and its complications in the context of the pandemic was a real challenge for both the doctor and the
patient.

90. Interferențe cardionefrologice la o pacientă
tânără cu arterită Takayasu
M.E. Vartolomei1, L.E. Voroneanu2,
A.S. Covic2, A. Bazyani1, A. Covic2,
R. Sascău1, C. Stătescu1
1

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Iași
2
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“, Iași

Introducere: Arterita Takayasu reprezintă o vasculită sistemică ce afectează preponderent aorta, arterele
subclavii, arterele carotide comune, precum și arterele
renale, iar modificările arteriale tipice includ stenoze,
ocluzii, neregularități ale lumenului arterial, dilatare poststenotică și anevrismală. Este o boală rară, ce
afectează femeile în proporție de 8:1 comparativ cu
bărbații, vârsta tipică pentru debut fiind între 15 și 30
ani. Simptomatologia poate fi reprezentată de diferențe
tensionale între membrele superioare opuse sau între
membrele de aceeași parte, claudicație intermitentă,
puls asimetric sau simptome de debit cerebral scăzut.
Diagnosticul este stabilit prin arteriografie aortică, angiografie CT sau rezonanță magnetică. Corticoterapia
121
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induce remisiunea în cazul celor mai mulți pacienți. În
peste jumătate din cazuri, apare corticorezistența. În
aceste cazuri, metotrexat, ciclofosfamida, azatioprina,
micofenolatul de mofetil și tocilizumab pot fi utilizate
cu succes.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente
în vârstă de 25 ani care se prezintă în Unitatea de Primiri Urgențe pentru epistaxis anterior. Se decelează valori tensionale crescute și diferență de peste 60 mmHg
între cele două brațe. Efectuează angiografie CT, care
obiectivează modificări arteriale sugestive pentru boala Takayasu (stenoză de arteră carotidă comună stângă
50%, arteră vertebrală stângă ocluzionată ostial, arteră
subclavie stângă 60%, arteră renală dreaptă 90%, arteră
renală stângă 75%, trunchi celiac 50% și de arteră axilară stângă 90%). Afectarea plurivasculară severă sugerează întârzierea diagnosticului până în acest moment.
În primă etapă se inițiază corticoterapie și se practică
angioplastie cu stent pe artera renală dreaptă și dilatare cu balon pe artera axilară stângă. În evoluție, reapar
valorile tensionale crescute, cu diferență importantă
între membrele superioare, în pofida tratamentului antihipertensiv maximal. Reevaluarea angiografică obiectivează stenoză 70% de arteră subclaviculară stângă și
stenoză subocluzivă proximal de arteră brahială stângă,
stent permeabil la nivelul arterei renale drepte, cu flux
de aspect filiform și arteră renală stângă filiformă, ce
impun repermeabilizare prin angioplastie cu stent la nivelul arterei subclaviculare stângi, respectiv angioplastie cu balon la nivelul arterei brahiale stângi, precum și
ajustarea imunosupresiei cu azatioprină și prednison.
Particularitatea cazului: Pacientă tânără, cu arterită
Takayasu, cu evoluție nefavorabilă sub corticoterapie,
ce necesită reintervenții multiple pentru permeabilizare
vasculară și ajustarea imunosupresiei datorită apariției
corticorezistenței. În contextul administrării substanței
de contrast și a inhibitorului de enzimă de conversie
a angiotensinei la o pacientă cu stenoză bilaterală de
artere renale, se obiectivează accentuarea sindromului
de retenție azotată, ce impune oprirea inhibitorului de
enzimă de conversie.
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Cardio-nephrology
interferences in the case
of a young patient with
Takayasu arteritis
Introduction: Takayasu arteritis is a systemic vasculitis that mainly affects the aorta, subclavian arteries,
common carotid arteries and the renal arteries. Typical
arterial changes include stenosis, occlusions, arterial
lumen irregularities, poststenotic and aneurysmal dilatation. It is a rare disease that affects women in a 8:1
ratio compared to men, the typical age of onset being
between 15 and 30 years. Symptoms may include differences in blood pressure between opposite or upper
limbs, intermittent claudication, asymmetric pulse, or
symptoms of low brain flow. The diagnosis is made by
aortic arteriography, CT angiography or magnetic resonance imaging. Regarding the course of treatment,
corticosteroids induce remission in most patients, but
corticosteroid resistance often occurs. In these cases, methotrexate, cyclophosphamide, azathioprine,
mycophenolate mofetil and tocilizumab may be successful.
Case presentation: We present the case of a 25-yearsold patient who presents to the Emergency Department for epistaxis. Elevated blood pressure and a difference of more than 60 mmHg between the upper arms
are detected. CT angiography shows arterial changes
suggestive of Takayasu’s disease (left common carotid
artery stenosis 50%, left vertebral artery obstructed ostium, left subclavian artery 60%, right renal artery 90%,
left renal artery 75%, celiac trunk 75% and left brachial
artery 90%), these plurivacuolar lesions suggesting a
delay in diagnosis. Firstly, corticosteroid therapy is initiated, followed by stent angioplasty on the right renal
artery and balloon dilation on the left axillary artery.
In evolution, elevated blood pressure reappears, with a
significant difference between the upper limbs, despite
maximum antihypertensive treatment. Angiographic
reevaluation shows a long 70% stenosis of the left subclavian artery, that was repermeabilized using a stent,
a long subocclusive stenosis of the left brachial artery,
that was repermeabilized using a balloon, a right renal
artery permeable stent, with filiform flow and a left filiform renal artery.
Case particularity: This is the case of a young patient
with unfavorable evolution under corticosteroid the-

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

rapy of Takayasu arteritis, requiring multiple reinterventions for vascular permeability and adjustment of
immunosuppression due to corticosteroid resistance.
Administration of contrast agent and angiotensin converting enzyme inhibitor to this patient with bilateral
renal artery stenosis leads to elevated serum creatinine
levels, requiring the discontinuing of the conversion
enzyme inhibitor.

91. Stenoză aortică
strânsă simptomatică și
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Introducere: Stenoza aortică degenerativă este una
dintre cele mai frecvente valvulopatii în populația
vârstnică. Un sfert dintre stenozele aortice la vârstnici
evoluează spre forma strânsă simptomatică. Înlocuirea chirurgicală a valvei aortice (SAVR) este de multe
ori dificilă la pacienții de peste 75 de ani sau la cei cu
multiple comorbidități. Implantarea percutană transcateter a valvei aortice (TAVI) reprezintă o alternativă
la SAVR, pentru cei cu stenoză aortică severă simptomatică și risc ridicat de mortalitate. Există pacienți cu
indicație de TAVI la care abdordul clasic transfemural
este imposibil, astfel încât au fost dezvoltate alte tipuri
de abord (de exemplu transapical) pentru efectuarea
acestei proceduri.
Prezentare de caz: Femeie de 82 de ani, hipertensivă,
diabetică și dislipidemică, cunoscută cu boală aortică
cu stenoză medie de 4 ani, se prezintă pentru sincope
recurente dispnee și fatigabilitate de efort mic. Ecografia cardiacă evidențiază boală aortică cu stenoză
strânsă (AVA indexat 0,4 cm2), cu funcție sistolică biventriculară normală și fără alte valvulopatii. Coronarografia și arteriografia periferică evidențiază stenoze
nesemnificative coronariene și carotidiene și o stenoză
de 50% la nivelul arterei iliace comune stângi. Pacienta
are indicație de înlocuire a valvei aorte și se decide, de
comun acord cu aceasta, efectuarea de TAVI.
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Angiotomografia de aortă din cadrul protocolului
pre-TAVI decelează vase de acces periferice calcificate,
cu diametru mai mic decât cel necesar abordului transfemural și placi de aterom extensive la nivelul aorteifăcând imposibil accesul transfemural pentru rezolvarea acestui caz.
După dezbaterea cazului în Heart Team se decide și
se practică cu succes TAVI prin abord transapical. Postprocedural pacienta prezintă fibrilație atrială paroxistică, ceea ce implică particularități de tratament.
Particularitate cazului: Acesta este un caz de stenoză
aortică strânsă simptomatică la o pacientă vârstnică cu
profil tipic pentru înlocuire percutană transfemurală
de valvă aortă, dar cu contraindicație de abord periferic detectată prin angiotomografie de aortă, la care
s-a practicat cu succes abordul transapical, evitânduse, astfel, riscurile intervenției chirurgicale deschise.
Este unul dintre puținele cazuri de acest tip din România la ora actuală. În concluzie, la pacientul vârstnic cu risc pentru SAVR și dificultăți tehnice de abord
transfemural, abordul transapical este o opțiune de luat
în considerare și validată de rezultatele din practica
internațională.

Symptomatic severe aortic
stenosis and systemic
atherosclerosis – successful
solutions
Introduction: Degenerative aortic stenosis is one of
the most common valve diseases in the elderly population. One quarter of aortic stenosis in the elderly progresses to the symptomatic severe form. Surgical aortic
valve replacement (SAVR) is often difficult in patients
over 75 years of age or in those with multiple comorbidities. Percutaneous transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is an alternative to SAVR for those with
severe symptomatic aortic stenosis and high mortality
risk. There are patients with an indication for TAVI in
whom the classic transfemoral approach is impossible,
so other approaches (e.g. transapical) have been developed to perform this procedure.
Case presentation: 82-year-old hypertensive, diabetic
and dyslipidemic woman with known aortic disease
123
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with medium stenosis for 4 years presents for recurrent
dyspnea syncope and exertional fatigue. Cardiac ultrasound reveals aortic disease with severe stenosis (AVA
indexed 0.4 cm2) with normal biventricular systolic
function and no other valvular disease. Coronary angiography and peripheral arteriography showed insignificant coronary and carotid stenosis and 50% stenosis
in the left common iliac artery. The patient is indicated
for aortic valve replacement and it is agreed that TAVI
should be performed. Pre-TAVI aortic angio-tomography reveals calcified peripheral access vessels smaller
in diameter than required for transfemoral approach
and extensive atheroma plaques in the aorta- making
transfemoral access impossible to resolve this case. After discussion of the case in the Heart Team transapical
approach is decided and successful TAVI is performed.
Post-procedurally the patient presents paroxysmal
atrial fibrillation, which implies particularities of treatment.
Case particularity: This is a case of symptomatic
narrow aortic stenosis in an elderly patient with a typical profile for transfemoral percutaneous aortic valve
replacement, but with contraindication to peripheral approach detected by aortic angio-tomography in
whom transapical approach was successfully performed, thus avoiding the risks of open surgery. It is one
of the few cases of this type in Romania to date. In conclusion, in the elderly patient with risk for SAVR and
technical difficulties of transfemoral approach, transapical approach is an option to consider and validated
by results from international practice.
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Introducere: Coexistența Sindromului Takotsubo și a
anomaliei coronariene este o instanță clinică rară. Asocierea dintre cele două entități nu a fost încă elucidată.
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Prezentăm cazul captivant al unei paciente de 50 de ani
care a dezvoltat disfuncție sistolică acută, tranzitorie,
după o procedură chirurgicală îndelungată. Coronarografia a evidențiat o anomalie coronariană: arteră circumflexă cu origine la nivelul arterei coronare drepte.
Prezentare de caz: O pacientă de 50 de ani a fost internată în cadrul secției de Chirurgie Generală pentru
managementul operator al unei neoplazii colorectale.
Examinările clinică, paraclinică și ECG preoperatorii
au fost în limite normale. A doua zi după intervenția
chirurgicală, pacienta a devenit instabilă hemodinamic. Tensiunea arterială a scăzut persistent la 60/30
mmHg. ECG-ul a prezentat modificări dinamice: ritm
sinusal cu unde q în derivațiile inferioare și complex
QS în derivațiile V2-V6. Valoarea troponinei I a fost
de 2,5 ng/ml (URL 0,120 ng/ml). Ecocardiografia a
arătat o fracție de ejecție a ventriculului stâng (VS) de
35%, cu akinezia segmentelor apicale circumferențial
și hiperkinezia segmentelor bazale. De asemenea, a
evidențiat obstrucție la nivelul tractului de ejecție al
VS prin mișcare sistolică anterioară a valvei mitrale, cu regurgitare mitrală moderată. Coronarografia a
descris artere coronare fără stenoze semnificative hemodinamic, dar a evidențiat o anomalie coronariană:
arteră circumflexă cu origine la nivelul arterei coronare
drepte. Pacienta a rămas în terapie intensivă timp de
trei zile, până când tensiunea arteriala s-a normalizat.
În aproximativ 3 săptămâni funcția sistolică a ventriculului stâng a revenit la normal. IRM-ul cardiac, efectuat, a confirmat diagnosticul de Sindrom Takotsubo și a
descris un traseu malign al arterei circumflexe: traseu
interarterial.
Particularitatea cazului: În concluzie, ne dorim prezentarea coexistenței a două patologii cardiace rare:
Sindrom Takotsubo și anomalie coronariană la o pacientă de 50 de ani. Disfuncția sistolică reversibilă s-a manifestat în contextul unei intervenții chirurgicale lungi
și dificile a unei patologii neoplazice extinse. Criteriile
InterTAK de diagnostic al Sindromului Takotsubo au
fost îndeplinite. Posibile cauze găsite au fost: patologia
neoplazică, stresul chirurgical, anestezia. Am analizat,
de asemenea, imaginile IRM referitor la traseul arterei
circumflexe. Deși, a prezentat un traseu interarterial,
pacienta nu a prezentat aritmii ventriculare sau sincopă, iar tulburările de cinetică au fost sugestive pentru
Sindrom Takotsubo și în afara teritoriului de distribuție
ale arterei circumflexe. Referitor la anomalia coronariană, deși traiectul interarterial este considerat unul
malign, predispus la ischemie prin efect „scissors-like”
între cele două mari vase, în acest caz a fost doar un
spectator inocent.
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The benign occurrence
of a malignant coronary
anomaly in a Takotsubo
case
Introduction: The coexistence of Takotsubo Syndrome
and coronary anomaly is a rare clinical instance. An
association between the two entities is yet to be determined. We present the challenging case of a 50 years old
female patient who developed acute, transient systolic
dysfunction after a long surgical procedure. The coronary angiography revealed a coronary anomaly: circumflex artery originating in the right coronary artery.
Case presentation: A 50-year old female patient was
admitted to the General Surgery Department for the
surgical management of colorectal neoplasia. Preoperatory clinical examination and blood work up and
ECG were normal. On the second day after the surgery,
the patient became hemodynamically unstable. Her BP
dropped persistently to 60/30 mmHg. ECG had dramatic changes: sinus rhythm with q waves in the inferior
leads and QS complex in V2-V6 leads. Troponin I value
was 2.5 ng/ml (URL 0.120 ng/ml). The intensive care
echocardiography revealed left ventricular apical akinesia, circumferentially, hyperkinesia of the basal segments, a LVEF of 35%. It also revealed left ventricular
outflow tract obstruction (LVOTO) through systolic
anterior motion (SAM) of the mitral valve with moderate mitral regurgitation. Coronary angiography revealed coronary arteries with no significant stenoses but
a coronary anomaly was discovered: circumflex artery
originating in the right coronary artery. Ventriculography described apical akinesia and basal hyperkinesia.
The patient remained in the intensive care unit for 3
days, until her blood pressure normalized. In about
three weeks’ time, the left ventricular ejection fraction
recovered completely. The cardiac MRI confirmed the
Takotsubo diagnosis and described a „malignant” path
of the circumflex artery: interarterial path.
Case particularity: In conclusion, we presented the
coexistence of two rare cardiac conditions, Takotsubo
Syndrome and coronary anomaly in a 50 year old female patient. The reversible systolic dysfunction manifested in the context of a strenuous, long surgery and
a disseminated oncological disease. InterTAK criteria were fulfilled so we established a final diagnosis:
Takotsubo Syndrome. The triggers found in this case
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were neoplasia, surgical stress and anesthesia. We also
analyzed the MRI images in regards to the path of the
circumflex artery. It had an interarterial path, between
the pulmonary artery and the aorta. Even though the
circumflex artery had a malignant course, the patient
did not sustain any ventricular arrhythmia or syncope
and the regional wall motion abnormalities were of a
Takotsubo pattern and beyond the artery’s distribution. Regarding the coronary anomaly, even though the
interarterial course of the circumflex artery is considered to be a malignant one, prone to ischemia by the
„scissors-like” effect of the great vessels, in this case it
turned out to be just a bystander.
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Introducere: Embolia paradoxală reprezintă o cauză
mai puțin frecventă de ocluzie arterială acută. Acest
fenomen apare, atunci când un tromb existent în
circulația venoasă traversează un defect intracardiac
și pătrunde în circulația sistemică. Cele mai frecvente
anomalii cardiace, care pot duce la embolii paradoxale
sunt: anomaliile de sept interatrial (defect septal atrial,
anevrism septal și foramen ovale patent (FOP)), defectele septale ventriculare și respectiv malformațiile pulmonare arteriovenoase. Prezentăm cazul unei paciente
cu embolie paradoxală prin FOP asociind ischemie
acută de membru superior și trombembolism pulmonar (TEP) masiv bilateral.
Prezentare de caz: Pacientă de 65 ani, fostă fumătoare, hipertensivă, se prezintă la camera de gardă pentru
durere la nivelul antebrațului drept, brusc instalată,
însoțită de parestezii. Relatează un episod de dispnee în
urmă cu 3 zile, interpretată în contextul unor valori tensionale necontrolate la acel moment (220/119mmHg).
La examenul obiectiv prezintă eritrocianoză membru toracic drept, puls absent arteră brahială dreaptă și
saturația în oxigen 85% în aer ambiant.
Pacienta este admisă cu ischemie acută stadiu IIB
Rutherford de membru superior pentru care se practică embolectomie cu sondă Fogarty. Simptomatologia,
modificările ECG și ecocardiografice ridică suspiciunea de TEP, confirmat în urgență prin tomografie de
torace cu substanță de contrast.
126

Diagnosticul simultan al celor două patologii acute,
ridică semne de întrebare asupra cauzei. Ecografia transtoracică și transesofagiană cu substanță de contrast
decelează anevrism de sept interatrial și foramen ovale
patent cu șunt permanent stânga-dreapta și inversare
de flux, la Valsalva, elucidând aspectele etiologice.
Sub tratament anticoagulant parenteral pacienta
prezintă evoluție favorabilă și este externată sub anticoagulant non-antivitamina K.
Particularitatea cazului: Particularitatea pacientei este
conferită de prezentarea clinică, insidioasă a TEP, mascată de simptomatologia severă a ischemiei acute de
membru superior. Coexistența hipertensiunii arteriale
necontrolate dovedite în istoricul recent a pus în plan
secund suspiciunea de embolie pulmonară.

Emergency paradox –
when an emergency
attracts another
Introduction: Paradoxical embolism is an uncommon
cause of acute arterial occlusion. This phenomenon
occurs when an existing thrombus in venous circulation crosses an intracardiac defect and enters the systemic circulation. The most common heart abnormalities
that can lead to paradoxical embolism are: interatrial
septal abnormalities (atrial septal defect, septal aneurysm and patent foramen ovale (PFO)), ventricular
septal defects and arteriovenous lung malformations.
We present the case of a patient with paradoxical embolism through PFO, associating acute upper limb ischemia and massive bilateral pulmonary thromboembolism (PE).
Case presentation: A 65-year old patient, former smoker and hypertensive, presents to the emergency room
with sudden pain in the right forearm accompanied by
paresthesias. She relates an episode of dyspnea 3 days
ago, interpreted in the context of uncontrolled blood
pressure values at that time (220/119mmHg).
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Objective examination shows erythrocyanosis of the
right thoracic limb, absent pulse of the right brachial
artery and 85% oxygen saturation in the ambient air.
The patient is admitted with acute ischemia stage IIB
Rutherford of the upper limb for which Fogarty catheter embolectomy is performed. Symptomatology, ECG
and echocardiographic changes raise the suspicion of
PE, confirmed by contrast-enhanced chest tomography in emergency setting. The simultaneous diagnosis
of the two acute pathologies raises questions about the
possible cause. Contrast-enhanced transthoracic and
transesophageal ultrasound reveals an interatrial septal aneurysm and PFO with permanent left-right shunt
and reversal flow at Valsalva manuveur, elucidating etiological aspects.
Under parenteral anticoagulation therapy the patient shows favourable evolution and is discharged under
non-vitamin K antagonist oral anticoagulant.
Case particularity: The patient’s particularity is conferred by the insidious clinical presentation of PE
masked by severe symptoms of acute upper limb ischemia. The coexistence of uncontrolled hypertension
proven in her recent history has left the suspicion of PE
in second place.
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Introducere: Procedura de ablație cu radiofrecvență la
pacienții cu boli cardiace congenitale poate reprezenta
o adevărată provocare, ca urmare a anatomiei modificate, procedurilor de corecție/paliație și accesului vascular, de cele mai multe ori limitat. Acest caz clinic are
scopul de a evidenția avantajele utilizării, în cazul aces-
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tei populații particulare, a cateterelor de map/ablație
extrem de flexibile manipulate cu ajutorul sistemelor
de navigație magnetică.
Prezentare de caz: Raportăm cazul unui pacient în
vârstă de 21 ani, cunoscut cu ventricul unic, multiple
proceduri paliative și istoric de tahiaritmie supraventriculară recurentă cu impact hemodinamic important,
în ciuda tratamentului antiaritmic. În mod particular,
s-a reușit stimularea și înregistrarea de semnale intracardiace de la nivelul atriului drept prin avansarea unui
cateter decapolar deflectabil la nivelul conductului intracardiac Fontan, în absența unei conexiuni venoase
cu atriul drept. Stimularea atrială programată a indus
o tahicardie supraventriculară cu conducere ventriculoatrială 1/1. Entraiment-ul a evidențiat o tahicardie
cu reintrare atrioventriculară forma ortodromică. Prin
abord arterial retrograd transaortic s-a realizat harta de
activare la nivelul inelelor atrioventriculare, în timpul
tahicardiei cu sistemul electroanatomic CARTO 3 și a
celui de navigație magnetică; s-a evidențiat primo-activare la nivel postero-septal prin cale accesorie oculte
localizate în proximitatea fasciculului His. La acest nivel s-au realizat aplicații cu radiofrecvență (56C, 50W)
cu oprirea imediată a tahicardiei. Stimularea atrială
programată a indus o a doua tahicardie, de asemenea
AVRT ortodromică. Harta de activare a pus în evidență
zonă de primoactivare la nivel anteroseptal, in apropierea fasciculului His. S-au realizat aplicații (56C, 50W)
cu succes imediat. Fără recurență aritmică la 24 luni de
la procedură.
Particularitatea cazului: În concluzie, căile accesorii
(în special cele multiple) sunt o cauză relativ rară de tahiaritmii supraventriculare la pacienții cu boli cardiace
congenitale complexe, mai ales la cei cu istoric de multiple proceduri paliative. Cu toate acestea, se asociază
cu un important impact asupra calității vieții și a statusului hemodinamic al pacientului. În cazul pacienților
cu boli cardiace congenitale procedura de ablație cu
radiofrecvență poate fi o reală provocare. Ca urmare a
accesului vascular limitat, rareori este posibil obținerea
de electrograme atriale de la nivelul conductelor protetice. La acești pacienți, ca urmare a anatomiei particulare, utilizarea unor sisteme de navigație magnetică
care asigură stabilitate, precizie și contact bun cu miocardul împreună cu sisteme electroanatomice CARTO
3 asigură o rată de succes intraprocedurală mai mare cu
un risc mai mic de complicații.
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Multiple accessory
pathways ablation
using remote magnetic
navigation in a patient
with single ventricle
and complex corrective
surgeries
Introduction: Mapping and ablation can be exceptionally challenging in patients with complex congenital
heart disease due to modified anatomy, multiple corrective surgeries and limited vascular access. The aim
of this case report is to emphasize the advantages of an
extremely flexible map/ablation catheter in this complex anatomy population using remote magnetic navigation (RMN).
Case presentation: This report describes the case of
a 21 years old patient with single ventricle, multiple
corrective procedures and highly symptomatic and
poorly tolerated recurrent supraventricular tachyarrhythmias, despite antiarrhythmic treatment. One
particularity was that despite the lack of any remaing
venous connections to the right atrium we were able
use a decapolar deflectable catheter inside the intracardiac Fontan tunnel to record and also to pace RA.
Programmed atrial stimulation induced a supraventricular tachycardia with 1/1 ventriculoatrial relation.
Entrainment proved an orthodromic atrioventricular
reentrant tachycardia. Mapping of the atrioventricular rings during ortho-AVRT was performed through
arterial retrograde transaortic approach using RMN
and CARTO 3 electroanatomic mapping system. The
earliest site of atrial retrograde activation was located
postero-septal, through a concealed accessory pathway
very close to the His bundle. Radiofrequency application (56C, 50 W) immediately stopped AVRT with block
into retrograde loop. Programmed atrial stimulation
induced another ortho-AVRT with antero-septal earliest atrial retrograde activation, also close to the His
bundle. RF application (56C, 50 W) immediately stopped AVRT with block into retrograde loop. Follow-ups
for more than 24 months showed no recurrence of any
tachyarrhythmia free of any antiarrhythmic agent.
Case particularity: In conclusion, bypass tracts (especially multiple ones) are a relatively rare cause of su128

praventricular tachyarrhythmias in patients with complex congenital heart disease (especially after multiple
surgical corrections), but they can be associated with
significant hemodynamic and clinical impairment.
Ablation procedures in congenital heart disease population can be quite challenging for several reasons. It is
rarely possible to obtain intraatrial electrograms within
intracardiac tunnels because of limited vascular access.
In these patients, because of distorted anatomic landmarks, using remote magnetic navigation which provides stability, precision and constant contact together
with 3D mapping systems ensures a higher success rate
with a lower procedural risk.

95. O surpriză în trei acte
B. Fetecău1, S. Onciul2, R. Bumbăcea3,
D. Coriu4, R. Jurcuț1
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Spitalul Clinic de Urgență, București
3
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“,
București
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Institutul Clinic Fundeni, București

Introducere: Cardiomiopatia hipertrofică apicală este
o formă distinctă de cardiomiopatie hipertrofică care
afectează predominant apexul, cu fiziologie nonobstructivă și prognostic, în general, favorabil. Endocardita Loeffler descrie o cardiomiopatie restrictivă, rară,
asociată cu sindroame hipereozinofilice, cu o primă
etapă de inflamație și necroză, ulterior cu evoluție către
stadiul trombotic și de fibroză endomiocardică. Chiar
dacă metoda gold standard de diagnostic al endocarditei eozinofilice rămâne biopsia endomiocardică, riscul
crescut de embolie precum și accesul limitat al acesteia, fac ca imagistica multimodală să fie cheia diagnosticului de certitudine. Ecocardiografia poate orienta
diagnosticul, dar evaluarea prin rezonanță magnetică
cardiacă cu gadolinium este investigația imagistică preferată pentru vizualizarea inflamației și a fibrozei endomiocardice și pentru identificarea posibililor trombi
asociați. Fiind o entitate rar întâlnită în practica clinică,
endocardita Loeffler poate mima sau chiar ascunde o
hipertrofie ventriculară stângă apicală.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 38 de ani, asimptomatică, descoperită ecocardiografic în cursul unui consult cadiologic, de rutină,
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cu un aspect de tromboză intracavitară apexiană asociată unei hipertrofii apicale stângi (maxim 13 mm).
Electrocardiografic remarcăm subdenivelări de segment ST în derivațiile inferolaterale, cu unde T negative în aceste derivații, si unde T adânci din V3 până
în V6. Imagistica prin rezonanță magnetică identifică
suplimentar fibroză endomiocardică obliterativă în etajul medio-apical, care înglobează trombul intracavitar
și arii de fibroză midmiocardică la nivelul septului interventricular și al peretelui inferior, interpretându-se
drept un aspect extrem de particular, sugestiv pentru
endocardită Loeffler, asociată unei cardiomiopatii hipertrofice apicale. În cadrul bilanțului etiologic s-au
identificat grade variabile de hipereozinofilie (max.
13,4%), cu excluderea unei componente mieloproliferative primare, dar cu depistarea unor valori crescute
de imunoglobuline plasmatice (IgG Toxoplasma Gondii > 3 x N și IgE > 10 x N). Profilul pentru trombofilie a
identificat anticorpi anticardiolipinici tip IgM pozitivi.
Investigațiile pe linie alergologică și parazitologică nu
au tranșat conduita terapeutică.
Particularitatea cazului: Aspectele distincte ale cazului sunt reprezentate de evoluția aparent silențioasă a
unei posibile endocardite Loeffler ce mimează o cardiomiopatie hipertrofică apicală sau chiar coexistența particulară a celor două patologii, complicate cu tromboză
apicală înglobată de fibroza endomiocardică descrisă.
Pentru diagnosticul de cardiomopatie hipertrofică apicală pledează modificările electrocardiografice tipice,
alături de grosimile segmentelor apicale VS, iar în favoarea endocarditei Loeffler reținem fibroza endomiocardică obliterativă în etajul medio-apical ventricular
stâng, corelată cu valori mai mari ale eozinofilelor, la
o pacientă cu IgG Toxoplasma gondii crescute și alergii multiple cunoscute, cu titru semnificativ crescut de
IgE. Ca semne discrete, sugestive pentru o cardiomiopatie restrictivă cu funcție sistolică ventriculară stângă
păstrată, reținem dilatarea ușoară AS și un NTproBNP
crescut. De asemenea, menționăm competența valvelor, care nu sunt afectate de fibroză, precum și lipsa
impactului hemodinamic semnificativ al trombozei
intracavitare.

A three layered surprise
Introduction: Apical hypertrophic cardiomyopathy is
a distinct form of hypertrophic cardiomyopathy that
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primarily affects the apex of the heart, with non-obstructive physiology and in general a favourable prognosis. Loeffler’s endocarditis describes a rare restrictive cardiomyopathy associated with hypereosinophilic
syndromes, with an early stage of inflammation and
necrosis, followed by progression to a thrombotic stage
and endomyocardial fibrosis. Although endomyocardial biopsy remains the gold standard for diagnosing eosinophilic endocarditis, the increased risk of embolism
and its limited accessibility make multimodal imaging
essential for a definitive diagnosis. Although echocardiography can aid in diagnosis, cardiac magnetic resonance imaging with gadolinium is the preferred imaging study for visualizing inflammation and endomyocardial fibrosis, as well as for identifying possible associated thrombi. Being a rare entity in clinical practice,
Loeffler endocarditis can mimic or even conceal apical
left ventricular hypertrophy.
Case presentation: We present the case of a 38-yearold asymptomatic patient who was discovered to have
an appearance of apical intracavitary thrombosis associated with left apical hypertrophy (maximum 13 mm)
at an echo exam during a routine cardiological consultation. On the electrocardiogram, we observe ST
segment depression in the inferolateral derivations,
along with negative T waves in these derivations and
deep T waves from V3 to V6. Moreover, cardiac magnetic resonance imaging further identifies obliterative
endomyocardial fibrosis in the mid-apical segments,
which includes the intracavitary thrombus, as well as
areas of midmyocardial fibrosis in the interventricular
septum and inferior wall, interpreted as an extremely
particular aspect, suggestive of Loeffler endocarditis
associated with apical hypertrophic cardiomyopathy.
Various degrees of hypereosinophilia (up to 13.4 percent) were detected during etiological analysis, with no
evidence of a primary myeloproliferative cause and the
detection of elevated plasma immunoglobulin values
(IgG Toxoplasma Gondii > 3 x N și IgE > 10 x N). Anticardiolipin IgM antibodies were found as part of the
thrombophilia workup screening. Allergological and
parasitological investigations did not dictate therapeutic conduct.
Case particularity: The seemingly silent evolution
of a possible Loeffler endocarditis that mimics apical
hypertrophic cardiomyopathy or the particular coexistence of the two pathologies, complicated by apical
thrombosis embedded in the described endomyocardial fibrosis, are defining characteristics of this case. For
the diagnosis of apical hypertrophic cardiomyopathy
advocate the typical electrocardiographic changes,
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along with the thickness of the LV apical segments, and
in favour of Loeffler endocarditis we note the obliterative endomyocardial fibrosis in the left ventricular
mid-apical segments, correlated with higher values of
eosinophils in a patient with elevated IgG Toxoplasma
gondii levels and multiple known allergies, with significantly increased IgE titer. As distinct indicators of a
restrictive cardiomyopathy with preserved left ventricular systolic function, we observe a slight dilation of
the left atrium and an increased NTproBNP level. In
addition, we mention the integrity of the valves, which
are unaffected by fibrosis and the lack of significant hemodynamic impact of intracavitary thrombosis.

96. Când un defect cardiac
congenital unic nu este
chiar simplu
A. Mihăilescu1, D.N. Radu1, D. Deleanu1,
P. Platon1, S.M. Vasile2, R. Enache1,
B.A. Popescu1
1

Institutul de Uregență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa
Ionescu“, București

Introducere: Pacienții cu boală cardiacă congenitală
(BCC) unică tratați precoce au un prognostic favorabil, cu o speranță de viață asemănătoare unui individ
sănătos. Uneori, defectele cardiace congenitale unice, precum defectul de sept interatrial (DSA) rămâne
nediagnosticat până la vârsta adultă. Suprasarcina de
volum a cavităților drepte reprezintă prima constatare
la examinarea ecocardiografică transtoracică (ETT) la
pacientul adult cu DSA nediagnosticat, iar ecocardiografia transesofagiană (ETE) este întotdeauna necesară la pacientul cu DSA pentru a decide modalitate de
corecție a DSA.
Stenoza pulmonară valvulară (SP) este de obicei o
leziune unică. Cel mai frecvent, există o deschidere „în
dom” a valvei pulmonare cu mobilitate prezervată a bazei valvulare. Asocierea DSA- SP este rară și descrisă în
cadrul sindromului Noonan, iar prezența acestei asocieri în absența sindromului Noonan este și mai rară.
Prezentare de caz: Pacienta în vârstă de 32 de ani, a fost
diagnosticată la naștere cu boală cardiacă congenitală
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fără urmărire cardiologică ulterioară. La vârsta de 17 ani
a fost diagnosticată cu DSA tip ostium secundum (OS)
când s-a realizat închidere percutană cu dispozitiv tip
Amplatzer 12 mm, cu mic șunt rezidual stânga-dreapta
și SP largă (gradient ventricul drept (VD) -artera pulmonară (AP) 38 mmHg) la acel moment. Actual ETT
evidențiază șunt rezidual stânga-dreapta, SP strânsă cu
gradient VD-AP 65 mmHg, cavități drepte și AP dilatate, cu funcție biventriculară normală. ETE identifică
dispozitiv de închidere DSA în porțiunea postero-inferioară a septului interatrial (SIA) și un DSA de tip OS
de dimensiuni 13/22 mm cu șunt stânga-dreapta, situat
la 9-10 mm de primul dispozitiv, cu margini peste 5
mm. Cateterismul cardiac confirmă SP (gradient VDAP 69 mmHg) și DSA cu Qp:Qs 1.5, presiune medie
în artera pulmonară (PAPm) de 13 mmHg. Având în
vedere DSA OS cu șunt stânga-dreapta ce determină
suprasarcina de volum de VD, închiderea DSA este
indicată. Închiderea DSA s-a realizat sub ghidaj ETE.
ETT efectuată a doua zi, post-procedural, evidențiază
ambele dispozitive plasate la nivelul SIA, fără șunt rezidual, și scăderea gradientului VD-AP (49 mmHg).
La 3 luni post-procedural, ETT constată stenoză pulmonară moderată (gradient VD-AP 43 mmHg); necesită evaluare periodică.
Particularitatea cazului: Cazul ilustrează asocierea
rară a două leziuni congenitale cardiace simple: DSA și
SP, dar și dificultățile în stabilirea strategiei terapeutice.
De asemenea, cazul este particular datorită prezenței a
două DSA tip OS care au fost diagnosticate și corectare
în momente diferite. Datorită debitului transpulmonar
crescut caracteristic DSA semnificativ hemodinamic,
severitatea SP poate fi supraestimată.
Există raportări în literatură despre abordarea tratamentului percutant în cazul asocierii DSA OS și a SP
la adult al căror răspuns diferă, în ceea ce privește, care
defect ar trebui corectat cu prioritate sau dacă procedurile ar trebui efectuate secvențial sau combinat. În cazul
nostru închiderea DSA a eliminat șuntul stânga-dreapta și debitul transpulmonar crescut, cu reducerea gradientului transvalvular pulmonar, astfel se poate aprecia
severitatea stenozei pulmonare.

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

When a simple congenital
heart defect is not so
simple
Introduction: Patients with simple congenital heart disease (CHD) treated early have a good prognosis and a
normal life expectancy. Sometimes simple CHD such
as atrial septal defect (ASD) remain undiagnosed until adulthood. Right heart chambers volume overload is
the key and frequently the first finding at transthoracic
echocardiography (TTE) in a patient with undiagnosed
ASD and transoesophageal echocardiography (TOE) is
always required in an adult patient with ASD in order
the establish the modality of ASD closure.
Valvular pulmonary stenosis (PS) is usually an isolated lesion. Most often, there is a typical dome-shaped
pulmonary valve with a preserved mobile valve base.
ASD with coexisting PS is a rare association that has
been described in Noonan syndrome and even more
rarely in the absence of Noonan syndrome.
Case presentation: A 32-year-old woman was known
since birth with a CHD without proper follow-up. At
the age of 17, an ostium secundum (OS) ASD with leftto-right shunt was diagnosed and percutaneously closed with a 12 mm septal Amplatzer occluder and a mild
residual left-to-right shunt and mild PS (with a right
ventricle (RV)-pulmonary artery (PA) gradient of 38
mmHg) were noted. At present the TTE shows a leftto-right residual shunt, severe PS with a RV-PA gradient of 65 mmHg, dilated right chambers and PA, normal biventricular function. The TOE allows clear visualisation of the septal occluder on the posteroinferior
portion of the interatrial septum (IAS), and a different
OS ASD of 13/22 mm on the anterosuperior portion of
the IAS with left-to-right shunt at a 9-10 mm distance
of the first occluder, with rims >5 mm. The cardiac catheterization confirms severe PS (RV-PA gradient of 69
mmHg) and ASD with Qp:Qs ratio of 1.5, a mean PA
pressure of 13 mmHg. Due to the OS ASD with left-toright shunt with RV volume overload, the OS ASD closure is indicated. Percutaneous closure of the ASD with
TOE guidance is performed and the TTE performed on
the second-day after the procedure shows both atrial
septal occluders with no residual shunts, and a decrease
of RV-AP gradient (49 mmHg).
On the 3-months post-procedural follow-up,
the TTE shows moderate PS (RV-PA gradient of 43
mmHg), requiring follow-up.
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Case particularity: The case illustrates a rare association of two simple CHD: ASD and PS and the difficulties of the treatment strategy. It is also particular due
to the presence of two OS ASDs that were diagnosed
and closed at different moments. Due to the increased
pulmonary flow the characterises a hemodynamically
significant ASD, the severity of PS can be overestimated. Several reports in the literature describing a percutaneous approach for the treatment of combined OS
ASD and PS in adults vary in answering the question
which defect should be treated first and whether the
procedures should be staged or combined. In our case,
treating the ASD first eliminated the left-to-right shunt
and the increased pulmonary flow and lowered the pressure gradient across the pulmonic valve, enabling the
reassessment of the PS severity.

97. Complicațiile
endocarditei de cord
drept: „a never ending
story“
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Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) pe valva tricuspidă apare cel mai frecvent la consumatorii de droguri intravenoase. Staphylococcus aureus este agentul
patogen responsabil pentru majoritatea cazurilor de
EI la acesti pacienți, deoarece în cele mai multe cazuri,
poarta de intrare este cutanată. În EI apar, frecvent,
complicații embolice care pot pune viața în pericol
prin migrarea vegetaților cardiace. Riscurile, identificate, pentru fenomene embolice în EI includ vegetații
mai mari (>1 cm), vegetații mobile sau prezența unui
abces aortic cu inel valvular. Embolia paradoxală poate
apărea prin malformații arteriovenoase, interventriculare, interatriale sau pulmonare, cea mai frecventă cauză fiind reprezentată de persistența de foramen ovale.
Totodată, o complicație rară și neobișnuită a EI este
infarctul miocardic acut (IMA) prin embolie septică.
131
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Prezentare de caz: Un bărbat de 33 de ani, consumator cronic de droguri intravenoase, s-a internat pentru
dispnee de repaus, fatigabilitate și erupție peteșială. La
examenul clinic se decelează suflu sistolic tricuspidian.
Deși, afebril la momentul examinării, biologic, a prezentat sindrom inflamator. Diagnosticul de EI a fost
stabilit odată cu descoperirea ecocardiografică a unei
vegetații de 10 mm la nivelul valvei tricuspide și cu
pozitivarea hemoculturilor pentru Streptococcus Agalactiae. Astfel, se inițiază tratament antibiotic cu Ampicilină i.v. 12g/zi și Gentamicină 3mg/kgc/zi conform
recomandărilor medicului infecționist. Evoluția clinică
este grevată de multiple complicații: embolie septică
cu infarctizare pulmonară, trombembolism (TEP) ce
afectează ramurile segmentare și subsegmentare. O
altă complicație neobișnuită a apărut în ziua 13 de la
internare, când pacientul a prezentat durere toracică cu
supradenivelare de segment ST pe elctrocardiogramă
(EKG) și dinamică enzimatică, biologic. Se pune diagnosticul de infarct miocardic acut ca rezultat al embolizării de material septic de la nivelul valvei tricuspide prin foramen ovale patent și regurgitarea tricuspidiană severă. Astfel, se ridică suspiciunea de embolie
paradoxală având foramen ovale patent. Se efectuează
coronarografie, ce obiectivează ocluzie de arteră interventriculară anterioară (IVA) prin prezență de material trombotic. Materialul trombotic a fost imposibil de
aspirat, astfel nu s-a putut efectua examen histopatologic. S-a considerat că materialul trombotic a fost cel
mai probabil material septic din vegetație.
Particularitatea cazului: Particularitațile cazului constau în tipul de agent patogen implicat, EI cu Streptococcus agalactiae care se dezvoltă în cavitatea bucală,
pacientul mestecând pastilele, înainte să le injecteze
la nivel tegumentar și evoluția cu complicații embolice - TEP și STEMI în EI pe valva tricuspidă, datorită
persistenței de foramen ovale. Astfel, acest caz subliniază multiplele posibilități de complicații pe care EI
poate să le dea, însumând, prin existența unei comunicări dreapta-stânga, atât complicațiile specifice EI
pe cord drept, cât și complicațiile sistemice - embolie
paradoxală.
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Complications of
right-sided endocarditis:
„a never-ending story”
Introduction: Infectious endocarditis (IE) on the tricuspid valve occurs most frequently in the setting of
intravenous drug use. Staphylococcus aureus is the
pathogen responsible for most cases of IE in these patients, because in most cases, the entry point is cutaneous. Embolic events are a frequent and life-threatening
complication of IE related to the migration of cardiac
vegetations. Several factors are associated with increased risk of embolism, including the mobility or the size
of the vegetations (>1 cm), or the presence of a valvular
ring aortic abscess. Paradoxical embolism can occur
through arteriovenous, interventricular, interatrial or
pulmonary malformations, the most common cause
being the persistence of oval foramen. Also, a rare and
unusual complication of EI is acute myocardial infarction (AMI) due to septic embolism.
Case presentation: A 33-year-old man, with a history
of intravenous drugs use, was hospitalized for dyspnea
at rest, fatigue and petechiae. Clinical examination reveals tricuspid systolic murmur. Although afebrile at
the time of examination, laboratory investigations revealed inflammatory syndrome. A transthoracic echocardiography confirmed the suspicion of IE discovering a 10 mm vegetation on the tricuspid valve and the
patient’s blood cultures were positive for Streptococcus
Agalactiae. Thus, antibiotic treatment is initiated with
Ampicillin iv 12 g/day and Gentamicin 3mg/kgc/day
according to the recommendations of the infectious
disease doctor. The clinical evolution is burdened by
multiple complications: septic embolism with pulmonary infarction, thromboembolism (TEP) affecting the
segmental and subsegmental branches. Another unusual complication occurred on day 13 after admission,
when the patient presented chest pain with ST-segment elevation on the electrocardiogram (EKG) and
troponin I test showed positive finding. The diagnosis
of acute myocardial infarction (AMI) is made as a result of the embolization of septic material at the level of
the tricuspid valve by patent oval foramen (PFO) and
severe tricuspid regurgitation. Thus, the suspicion of
paradoxical embolism with patent oval foramen was
raised. Coronary angiography is performed to objectify
anterior interventricular artery occlusion (IVA) by the
presence of thrombotic material. The thrombotic mate-
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rial was impossible to aspirate, so no histopathological
examination could be performed. Thrombotic material
was considered to be the most likely septic material in
the vegetation.
Case particularity: The peculiarities of the case consist in the type of pathogen involved, IE with Streptococcus agalactiae that develops in the oral cavity, the
patient was chewing the pills before injecting them into
the skin, and the evolution with embolic events - TEP
and STEMI in infectious endocarditis on the tricuspid
valve because of PFO. Thus, this case highlights the
multiple possibilities of complications that IE can give,
summing up, by the existence of a right-left communication, both the specific complications of right-sided
endocarditis and the systemic complications - paradoxical embolism.

98. Un caz neobișnuit de
hipertensiune pulmonară
familială
C. Rădescu, A. Buța, A. Mihăilescu,
N. Cătană, L. Predescu,
T. Constantinescu, R. Enache, B. Popescu
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Sindromul spatelui drept („straight back
syndrome“) este caracterizat printr-o deformație congenitală a toracelui, pacienții având o simptomatologie
variată, unii fiind asimptomatici, alții prezentând variate simptome precum palpitații, dureri toracice atipice,
dispnee, asociate cu modificări, precum prolapsul de
valvă mitrală sau decelarea cardiomegaliei pe radiografia cardio-pulmonară.
Absența cifozei fiziologice, per se, rar poate determina insuficiență respiratorie, întrucât nu afectează
mișcările ventilatorii ale toracelui, în ciuda reducerii
dimensiunii plămânilor, cordul fiind mai predispus la a
fi afectat prin compresia sa și a vaselor mari. Diagnosticul este relativ simplu și necesită radiografia frontală și
de profil. Primul criteriu (Davies) măsoară distanța de
la marginea anterioară a T8 la linia care unește marginea anterioară a T4 cu cea a T12, o distanță sub 1,2 cm
fiind patologică. Al doilea criteriu (De Leon) măsoară
raportul a/b, patologic sub 1/3, a-fiind diametrul ante-
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roposterior, iar b- diametrul lateral la nivelul diafragmului pe radiografia frontală.
Prezentare de caz: O pacientă de 28 ani a fost diagnosticată cu hipertensiune pulmonară (HTP) în urma
unui stop respirator resuscitat, ce a necesitat spitalizare
prelungită. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat o
probabilitate mare de HTP (presiunea pulmonară arterială sistolică, PAPs, estimată 60 mmHg), fără afectare
de cord stâng. S-au exclus afectarea tromboembolică,
boala de țesut pulmonar, șunturile intracardiace, hipertensiunea portală, infecția HIV, bolile autoimune. Cateterismul cardiac drept a confirmat HTP (PAP medie
de 35 mmHg), cu o presiune capilară pulmonară (PCP)
blocată de 14 mmHg și presiuni telediastolice crescute
la nivelul VS, VD și AD. La proba de încărcare cu fluide, presiunile la nivelul aortei și pulmonarei au crescut
ușor, fără modificarea presiunilor telediastolice sau a
PCP, excluzând o patologie de cord stâng și sugerând
restricția extrinsecă a cordului și toracelui. Reevaluând
pacienta, examinarea fizică a evidențiat absența cifozei
fiziologice, iar radiografiile au identificat criterii pozitive de diagnostic pentru sindromul de spate drept
(a< 1,2 cm, a/b 0,26). Probele respiratorii funcționale
au indicat o disfuncție ventilatorie restrictivă moderată, cu factor de transfer al monoxidului de carbon
scăzut sever, iar analiza gazelor sangvine, arteriale, au
arătat insuficiență respiratorie cronică hipoxemică și
hipercapnică, punând diagnosticul de HTP de grup 3.
Particularitatea cazului: Cazul ilustrează importanța
fiecărui pas al algoritmului de diagnostic în managementul pacienților cu hipertensiune pulmonară. Meticulozitatea examinării fizice și o examinare paraclinică
obișnuită, radiografia toracică, au stabilit diagnosticul unei patologii rare, care constituie o cauză și mai
rară de hipertensiune pulmonară. Este important de
menționat că, atât tatăl, cât și fiica pacientei prezintă
aceleași modificări clinice și radiologice ale sindromului de spate drept, iar tatăl prezintă și el hipertensiune
pulmonară.

An unusual case of familial
pulmonary hypertension
Introduction: Straight back syndrome is a rare congenital chest wall deformity, in which the presentation
can vary from asymptomatic to a wide range of symp133
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toms like palpitations, atypical chest pain, shortness of
breath and is associated with abnormal cardiac findings
such as mitral valve prolapse and radiographic cardiomegaly. This condition rarely bare the risc of respiratory failure because the absence of physiological kyphosis
itself does not affect the ventilatory movement of the
thoracic cage despite the potentially reduced size of the
lungs. This condition is more likely to affect the heart
due to the compression of the heart and great vessels.
Diagnosis is relatively simple and requires frontal and
lateral radiography. Davies criteria measures the distance a from the anterior border of T8 to the line connecting T4 and T12, a distance smaller than 1.2 cm being pathologic. De Leon criteria measure a/b where a is
the anteroposterior diameter, and b the lateral diameter
at the level of the diaphragm on the frontal radiograph,
being diagnostic if a/b is less than 1/3.
Case presentation: A 28 year old women was diagnosed with pulmonary hypertension (PH) after a resuscitated respiratory arrest with prolonged ICU stay. The
transthoracic echocardiography showed a high probability of PH (estimated sPAP-systolic pulmonary arterial pressure-of 60 mmHg), without signs of left heart
disease. Thromboembolic pulmonary disease, lung parenchymal disease, intracardiac shunt, portal hypertension, HIV infection or autoimmune disease were excluded. PH was confirmed by right heart catheterisation
(a mean PAP of 35 mmHg) and measured a 14 mmHg
pulmonary arterial wedge pressure (PAWP) with increased end-diastolic RV and LV and RA pressures.
At fluid challenge, the aortic and pulmonary pressures
slightly increased without any change in end-diastolic
pressures or PAWP, excluding a left heart cause of PH
and suggesting an extrinsec restraint of both heart and
thorax. Taking another look at the patient, the physical examination revealed the absence of physiological
kyphosis, and the frontal and lateral chest radiographs
showed positive diagnostic criteria for straight back
syndrome (a< 1.2 cm, a/b 0.26).
Her pulmonary function tests indicated a moderate
restrictive ventilatory impairment, a severely decreased
diffusing capacity of lungs for carbon monoxide and
her arterial blood gas a chronic hypoxemic and hypercarbic respiratory failure, thus making the diagnosis of
group 3 PH.
Case particularity: This case illustrates the importance of taking all the steps of the diagnostic algorithm
in the management of patients with PH. The attentive
physical examination and a simple imaging modality,
the chest X-ray, established the diagnosis of a very rare
134
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condition that represents an even more rare cause of
pulmonary hypertension. It is also noteworthy that the
patient’s father and daughter exhibit the same clinical
and radiological features of straight back syndrome
and that the father has also pulmonary hypertension.

99. Cauză neașteptată
a stenozei trunchiului
coronarian comun în a
șaptea decadă de viață
I.B. Cergan, O. Andrei, R. Enache,
P. Platon, N. Catană, R. Capșa, A. Drăgan,
A.G. Iosifescu
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Canalul atrioventricular (CAV) reprezintă 7% din totalul bolilor cardiace congenitale, înglobând un spectru de anomalii cardiace a căror trăsătură definitorie este defectul în formarea normală a
septului atrioventricular (AV), determinat în principal,
de dezvoltarea anormală a cuspelor AV. Acestea, înserându-se la același nivel, prezintă un inel AV comun,
având fie un singur orificiu AV (complet), fie două orificii AV distincte (parțial). CAV parțial include un defect izolat de sept atrial (DSA tip ostium primum) sau
unul de sept ventricular, cel dintâi având o incidență
mult mai mare. În DSA tip ostium primum, valvele AV
se inseră la nivelul SIV creând două orificii cu un inel
AV comun. Vârsta optimă pentru corecția chirurgicală
a CAV este de 3-5 ani. O mică parte dintre pacienții cu
CAV parțial nu sunt diagnosticați până la vârsta adultă, când se prezintă în urma simptomatologiei determinate de suprasarcina de volum a ventriculului drept
sau, ocazional, de hipertensiunea arterială pulmonară
(HTP).
Prezentăm cazul unei paciente diagnosticate în a
7-a decadă de viață cu CAV parțial și dilatare importantă a cordului drept, fără HTP, însă cu o stenoză dinamică de 40% la nivelul trunchiului coronarian comun, ca urmare a compresiei extrinseci, determinate
de trunchiul arterei pulmonare.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 63 ani, simptomatică prin scăderea toleranței la efort, debutată în
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urmă cu un an, prezintă la examenul obiectiv suflu
sistolic grad IV/VI în focarul pulmonar. Electrocardiografic se observă RS, ax QRS la - 60 grade, bloc trifascicular (BRD complet + HBAS + BAV grad I) și HVD.
Ecocardiografia transtoracică arată DSA tip OP cu șunt
stânga-dreapta, cu funcție sistolică globală biventriculară normală și dilatare de ventricul drept. Ecocardiografia transesofagiană apreciază, atât dimensiunea
DSA (~24mm), cât și morfologia și funcția valvelor
AV (distincte, cu inserție la același nivel pe SIV– valvă stângă cu cleft orientat către septul midventricular,
cu regurgitare minimă; valvă dreaptă cu regurgitare
moderată); de asemenea, se observă dilatare moderată
de AP, cu PAP medie măsurată invaziv de 19 mmHg și
RVP de 0,92 uW. Particular, se evidențiază artere coronare epicardice permeabile cu o stenoză dinamică de
40% a trunchiului coronarian comun, aspect confirmat
de examenul angioCT coronarian și al AP. Se realizează corecție chirurgicală a CAV parțial astfel: închidere
DSA tip OP cu petec de pericard autolog cu reorientarea sinusului coronarian în atriul stâng; sutură cleft
valvă AV stângă; plastie reducțională trunchi arteră
pulmonară.
Particularitatea cazului: O primă particularitate a cazului este reprezentată de diagnosticarea în decada a
7-a de viață a CAV parțial, anomalie cardiacă a cărui
tratament de elecție este corecția chirurgicală în copilărie, prognosticul pacienților neoperați fiind unul nefavorabil, cu o supraviețuire la 5 ani de doar 4%. Deși
prezentarea a fost la o vârstă înaintată, cu dilatare importantă a cordului drept, pacienta nu a dezvoltat HTP,
având, astfel, indicație de clasă IB pentru corecția chirurgicală a defectului.
Un alt aspect particular al cazului prezentat este dat
de compresia extrinsecă a trunchiului coronarian comun, determinată de dilatarea trunchiului arterei pulmonare, în absența HTP. În acest caz, se vizualizează
în timpul intervenției chirurgicale anevrism de arteră
pulmonară de mari dimensiuni (4cm), pentru care se
practică arterioplastie reducțională de aproximativ
10mm lățime și 30mm lungime, cu evoluție favorabilă
și regresia stenozei dinamice a trunchiului coronarian
comun post-intervenție.
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Unexpected cause of
left main coronary artery
stenosis diagnosed in the
seventh decade of life
Introduction: Atrioventricular septal defects (AVSDs)
encompass a spectrum of cardiac anomalies, the hallmark feature being a five leaflet atrioventricular (AV)
valve with a common AV annulus that guards a common AV orifice (complete) or separate left and right
AV valve orifices (partial). Partial AVSDs can have an
isolated atrial-level shunt or an isolated ventricular-level shunt, the former one being more common and referred to as an ostium primum (OP) atrial septal defect
(ASD). The optimal age for surgical repair of the AVSD
is 3-5 years old. Most patients undergo surgery during
childhood, although a few patients with incomplete
AVSDs are not diagnosed until adulthood, after presenting with symptoms associated with volume overload
of the right ventricle and pulmonary arterial hypertension (PAH).
We present the case of a patient diagnosed in the seventh decade of life with partial AVSD and significant
dilation of the right ventricle, without PAH, but with a
40% dynamic stenosis of the left main coronary artery
(LMCA) due to extrinsic compression by a dilated pulmonary artery.
Case presentation: The patient presented in our hospital complaining of decreased exercise tolerance in
the past year. Physical examination revealed an IV/VI
grade systolic ejection murmur at the left upper sternal border. The ECG described sinus rhythm, QRS axis
on -60 degrees, trifascicular block (complete RBBB
+ LAFB + type I AV block) and RVH. Transthoracic
echocardiography revealed an OP ASD with a left to
right shunt, normal biventricular global systolic function and dilated right ventricle. The transesophageal
echocardiography additionally described the size of the
ASD (24mm) and AV valves morphology and function
– divided, both at the same septal insertion level – left
AV valve with a cleft directed toward the midventricular septum, with minimal regurgitation; right AV valve
with moderate regurgitation. Also, it revealed moderate dilation of the PA, with an invasive measured meanPAP of 19 mmHg and a PVR of 0,92 uW. Particularly,
the coronarography showed permeable coronary arteries with a 40% dynamic stenosis of the LMCA (proba135
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bly extrinsic compression by a dilated PA), also confirmed by the Angio-CT examination. The partial AVSD
has been surgically repaired by closing the left sided
AV valve cleft, patch closing the interatrial septal defect
with placing the coronary sinus ostium on the left side
of the patch and, suitable for this case, reduction plasty
of the pulmonary artery trunk.
Case particularity: Firstly, this is a particular case
due to the diagnosis of the partial AVSD in the late
adulthood, after presenting with symptoms associated
with volume overload of the right ventricle. Normally,
survival with an unrepaired AVSD is extremely poor,
many infants experiencing severe heart failure with
an elevated pulmonary vascular resistance, which becomes irreversible if the defect remains unrepaired. In
this case, the defect progressed with significant right
heart dilation, but without the development of PAH,
thus the patient had indication for surgical repair.
Another particularity of this case is the extrinsic
compression of the LMCA by a dilated pulmonary artery trunk, in the absence of PAH. In this case, during
the surgical repair of the defect, a large pulmonary artery aneurysm (4cm) was observed and reduction plasty of the pulmonary artery trunk was performed. The
patient`s postoperative evolution was favorable, with
total regression of the left main coronary artery dynamic stenosis.

100. Dacă lucrurile par
simple, cu siguranță ceva
a fost omis
R. Danet, A. Ciobanu, A. Danet, C. Badiu,
O. Zimnicaru, D. Vinereanu
Spitalul Universitar de Urgență, București

Introducere: Unicuspidia aortică este un defect congenital extrem de rar, cu o incidență de sub 0,02% în
rândul populației adulte, însoțită în aproape jumătate
din cazuri de anevrism de aortă ascedentă. În ciuda
indicației chirurgicale clare în aparență, atunci când
imagistica relevă, de asemenea stenoză subaortică,
complicată cu endocardită pe membrana subvalvulară,
managementul devine o provocare.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 43 de ani, fără
antecedente patologice documentate și fără factori de
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risc cardiovasculari, se prezintă la camera de gardă
pentru dispnee progresivă în ultimele luni, până la dispnee de repaus cu tendința la ortopnee în zilele anterioare internării. Aceasta este polipneică, hipoxemică și
tahicardică, cu raluri pulmonare de stază și lichid pleural bilateral. Electrocardiograma nu identifică modificări semnificative, însă din punct de vedere biologic, se
remarcă creștere importantă de NTproBNP: 10324 pg/
ml, anemie ușoară normocromă normocitară, leucocitoză și sindrom inflamator semnificativ, cu PCR peste
limita de detecție a laboratorului.
Ecocardiografia transtoracică efectuată la internare
evidențiază modificări structurale semnificative: pacienta are boală aortică cu insuficiență severă și stenoză
moderată, dilatare de aortă ascendentă până la 50 mm,
dar și stenoză subvalvulară printr-un pintene protruziv în tractul de ejecție al ventriculului stâng. Aspectul ecografic transtoracic pledează pentru valva aortică
bicuspidă, identificându-se, de asemenea, un gradient
subaortic de 50 mmHg în repaus. Având în vedere
simptomatologia severă a pacientei, greu responsivă la
tratamentul diuretic inițiat, împreună cu departamentul de chirurgie cardiovasculară se decide intervenția
chirurgicală de înlocuire valvulară și de aortă ascedentă, cu rezecția membranei subaortice, având indicație
de a fi efectuată, în cel mai scurt timp.
Totuși, în contextul sindromului inflamator important la pacienta cu valvulopatie severă, se efectuează
ecografie transesofagiană. Aceasta evidențiază, de fapt,
o valvă aortică unicuspidă, unicomisurală și mai mult
decât atât, relevă imagine sugestivă pentru endocardita
bacteriană, însă nu la nivel valvular, cum ar fi fost de
așteptat, ci la nivelul membranei subaortice. Hemoculturile recoltate în urgență au confirmat diagnosticul de endocardită bacteriană cu Streptococcus Spp. Se
inițiază tratament antibiotic țintit, conform ghidului de
endocardită valvulară, sub care sindromul inflamator
se remite și hemoculturile se negativează, ceea ce permite efectuarea intervenției chirurgicale: operație Bentall cu proteză aortică mecanică și rezecție a membranei subaortice. Evoluția pacientei este favorabilă, fără
complicații postchirurgicale, liberă de simptome și fără
semne de endocardită, la evaluările din următoarele
6 luni.
Particularitatea cazului: Asocierea malformațiilor valvei aortice și aortei ascendente reprezintă o provocare,
necesitând evaluare completa și management chirurgical complex. În cazul de față, pacienta asocia valvă aortică unicuspidă, anevrism de aortă ascendentă, dar și
membrană subaortică stenozantă. Deși, indicația ope-
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ratorie a reprezentat o certitudine, încă din momentul
diagnosticului, continuarea investigațiilor pornind de
la profilul biologic al pacientei a permis diagnosticarea
unei complicații neașteptate, ce ar fi dus, invariabil la
compromiterea rezultatului operator. Literatura citează
doar două cazuri de endocardită izolată pe membrana subvalvulară aortică, ceea ce subliniază importanța
imagisticii complete și a abordării individualizate, la
pacienții cu malformații aortice, ce ies din indicațiile
clare ale ghidurilor în vigoare.

If everything seems
simple, you have obviously
overlooked something
Introduction: Unicuspid aortic valve is an extremely
rare congenital defect, with an incidence of 0.02% in
adult population, associating in half of the cases ascending aortic aneurysm. Despite the apparent easy diagnosis, when imaging reveals subaortic stenosis as well,
complicated with subaortic membrane endocarditis,
the management becomes challenging.
Case presentation: 43 years old patient, without any
diagnosed cardiovascular pathology, presented in the
emergency department with severe dyspnea, progressively aggravated the days prior to admission. The patient is polypneic, hypoxemic and tachycardic, with
signs of pulmonary congestion, pleural effusion and
bilateral edema. ECG does not reveal significant changes, but laboratory results showed important rise in
NTproBNP: 10324 pg/mL, mild anemia, leukocytosis,
with inflammatory syndrome and a C-reactive protein
above the lab’s limit.
Transthoracic echocardiography at admission reveals significant structural abnormalities: the patient
has aortic disease with severe regurgitation and moderate stenosis, ascending aorta dilation of 50 mm but
also subvalvular aortic stenosis by a membrane protruding in the left ventricle ejection tract. The echo also
suggests that the aortic valve might be bicuspid and
reveals a subvalvular gradient of 50 mmHg at rest. Given the severe symptoms of the patient, not responding
to diuretic treatment, the cardiac surgical department
indicates valvular and ascending aorta replacement
as well as subvalvular membrane resection as soon as
possible.
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However, due to the important inflammatory
syndrome in a patient with severe valvulopathy, a transesophageal echocardiography is performed. The investigation reveals unicuspid aortic valve and findings
highly suggestive for endocarditis, but surprisingly,
not valvular endocarditis, but subvalvular membrane infection. Blood cultures confirmed endocarditis
with Sreptococcus Spp. and guided antibiotherapy was
started, acording to valvular endocarditis guidelines.
Since the resolution of the inflammatory syndrome is
confirmed and the blood cultures become negative,
the surgery can be safely performed: Bentall procedure with mechanical aortic prosthesis, ascending aorta
replacement and subvalvular membrane resection. The
postoperative evolution is favourable, the patient is free
of symptoms, with no signs of bacterial endocarditis 6
months after surgery.
Case particularity: The association between aortic
valve and ascending aorta malformations are a challenge, involving complete assessment and complex
surgical approach. In our case, the patient had unicuspid aortic valve, ascending aortic aneurysm but also
subvalvular stenosis. Although surgery indication was
clear since the beginning, continuing the investigation
process allowed complete diagnosis of one complication that could have compromised the surgical outcome.
There are only two cited cases in literature involving
subvalvular membrane endocarditis, which underlines
the importance of thorough imaging and individualised approach, especially where there are no suitable
guidelines for the patients.

101. Când firul narativ
al bolii schimbă testul
genetic...
M. Casian1, S. Șipoș1, V. Rădoi2,
B.A. Popescu1, R. Jurcuț1
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București

Introducere: Laminopatiile reprezintă un grup distinct de cardiomiopatii în care aritmiile supraventriculare și ventriculare, dar și tulburările de conducere
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atrio-ventriculare și intraventriculare preced modificările structurale care vor conduce la unul din cele
două fenotipuri posibile: cardiomiopatie dilatativă
(CMD) sau cardiomiopatie non-dilatativă hipokinetică (CMNDH). Ținând cont de frecvența crescută a
evenimentelor aritmice, simptomele inițiale includ
palpitațiile, sincopa sau chiar moartea subită cardiacă,
fenomenele de insuficiență cardiacă survenind tardiv
în parcursul bolii. Mutațiile cu semnificație incertă
(VUS) reprezintă o situație des întâlnită în practică, fiind vorba despre mutații unde datele raportate nu sunt
suficiente pentru a susține o corelație între genotip și
un anumit fenotip, putând exista și în populația aparent
sănătoasă. Acestea pot fi reclasificate în timp ca variante patogene.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 47 de ani cunoscută cu CMNDH. Din istoricul pacientei reținem un episod de insuficiență ventriculară stângă acută, interpretat ca miocardită (în
absența unor leziuni coronariene semnificative) la 38
de ani, pacienta asociind și boală binodală (perioade
de BAV grad I, BAV grad II tip 1 și 2, pauze sinusale
mai lungi de 2 secunde), pentru care a fost implantat în
urgență un stimulator tip VVI. Se face ulterior upgrade la DDDR pentru simptome compatibile cu sindrom
de pacemaker, cu evoluție inițială favorabilă, dar dezvoltând, ulterior, fibrilație atrială. Pacienta se prezintă
cu scăderea progresivă a fracției de ejecție a ventricului stâng (FEVS), până la 35% actual, cu alterarea progresivă a capacității de efort până la clasă III NYHA,
având un procent de pacing ventricular de 97%. Monitorizarea Holter evidențiază frecvente extrasistole
ventriculare și un episod de tahicardie ventriculară
nesusținută (TVNS). Ținând cont de FEVS scăzută, durata complexului QRS (190ms), criteriile ecografice de
asincronism, dar și de prezența TVNS, se decide efectuarea unui upgrade la CRT-D. Ecografia ulterioară decelează o creștere a fracției de ejecție la 51%, cu ameliorarea asincronismului de contracție și evoluție clinică
favorabilă.
Particularitatea cazului: Fiind vorba despre o pacientă cu debutul patologiei cardiace la vârstă tânără, cu istoric bogat în tulburări de ritm și conducere, efectuăm
testarea genetică, care relevă o mutație VUS la nivelul
genei LMNA. Totuși, istoricul familial este unul sugestiv: sora (carrier al aceleiași mutații) prezintă BAV grad
I, mama a decedat subit la 40 de ani, 2 verișori materni
sunt cunoscuți cu CMD, iar altul cu fibrilație atrială.
Corelând prezența mutației VUS la 2 persoane cu fenotip sugestiv, cu istoricul familial complex, ne punem
problema reclasificării VUS LMNA ca mutație pato138
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genă. O altă particularitate o reprezintă episodul de
miocardită inaugural, care a precedat boala binodală.
Corelând cu datele actuale din literatură, s-a observat
că în cazul miocarditelor există un procent relevant de
persoane, care asociază de fapt și mutații ale unor gene
implicate în diverse cardiomiopatii. Astfel, miocardita
poate surveni înaintea altor modificări la pacienții cu
cardiomiopatii, impunându-se urmărirea pe termen
lung a acestor pacienți.

When the course of the
disease changes the
genetic test: the road
from uncertain to likely
pathogen
Introduction: Laminopathies are a group of cardiomyopathies in which supraventricular and ventricular arrhythmia and atrio-ventricular/ intraventricular conduction disorders occur before any structural
changes. In time, two phenotypes are possible: dilated
cardiomyopathy (DCM) and non-dilated hypokinetic cardiomyopathy (NDHCM). Given the increased
frequency of arrhythmic events, the initial symptoms
include palpitations, syncope or even sudden cardiac
death. Heart failure symptoms usually occur late in
the course of the disease. Variants of uncertain significance (VUS) are a common finding in clinical practice. Although VUS may occur in apparently healthy
people, their uncertain significance is given by the fact
that there are not enough data supporting a direct correlation between genotype and a particular phenotype.
Therefore, VUS can be reclassified over time as pathogenic variants.
Case presentation: We present the case of a 47-yearold female patient known with NDHCM. The patient’s
history is relevant for an episode of acute left ventricular failure at 38 y.o, probably in the context of myocarditis (no significant coronary artery disease was found).
The patient also developed binodal disease (grade I
AV block, grade II AV block, type 1 and 2, sinus pauses longer than 2 seconds), for which a VVI stimulator was implanted. An upgrade to DDDR was decided,
considering that she developed pacemaker syndrome.
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The initial evolution was favorable. However, she developed Afib. The patient currently presents with progressive exertional dyspnea (class III NYHA), with a
significant decline in left ventricular ejection fraction
(35%). The ventricular pacing percentage is 97%. Holter
ECG monitoring reveals frequent premature ventricular contractions and an episode of non-sustained ventricular tachycardia (NSVT). Taking into account the
decreased LVEF, the broad QRS complex (190ms), the
echographic criteria for asynchronism and the NSVT,
the patient is eligible for a CRT-D device. Subsequently,
the echocardiography demonstrates an increase in the
ejection fraction (51%).
Case particularity: Taking into account the young age,
the rich history of rhythm and conduction disorders,
we perform genetic testing. The test reveals a VUS in
the LMNA gene. Accordingly, the family history is highly suggestive: the sister (carrier of the same mutation) has a first degree AV block, the mother died suddenly at the age of 40, 2 maternal cousins are known
with DCM and another one with Afib. Considering
the presence of the same VUS in 2 people with a shared phenotype, we consider reclassifying the current
VUS as a likely pathogenic mutation. Another aspect
worth mentioning is the inaugural episode of myocarditis, which occurred before the binodal disease. With
regard to the current available data from the literature,
it has been observed that there is a relevant percentage of carriers of different mutations involved in cardiomyopathies among patients with myocarditis. Thus,
myocarditis may occur before other relevant changes
in patients with cardiomyopathies, highlighting the importance of long-term follow-up in this population.
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102. Închiderea pe cale
intervențională a defectului
septal atrial – mai bine mai
târziu decât niciodată?
P.C. Crăciun, D. Deleanu, P. Platon,
S. Șipoș, M. Șerban, R. Enache,
C. Ginghină, B.A. Popescu
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Defectul septal atrial (DSA) este printre
cele mai frecvente afecțiuni congenitale cardiace. Boala
se manifestă variabil în funcție de mărimea defectului,
respectiv a șuntului, fenomenele de insuficiență cardiacă apărând frecvent după decada a patra de viață. Tratamentul intervențional al DSA de tip ostium secundum
este alegerea de primă linie, acolo unde caracteristicile
anatomice permit plasarea dispozitivului de închidere
a defectului.
Prezentare de caz: Un pacient în vârstă de 72 de ani
cunoscut cu fibrilație atrială permanentă, se prezintă
în clinică pentru agravarea fenomenelor de insuficiență
cardiacă, în clasa III NYHA. Reținem din antecedente,
protezare mitrală cu valvă mecanică Medtronic pentru
regurgitare mitrală severă prin prolaps, valvuloplastie
tricuspidiană „De Vega” și închiderea prin sutură a
unui DSA, în același timp operator (intervenție efectuată în alt centru în 2016). Ecocardiografia transtoracică actuală evidențiază, pe lângă prezența protezei
mitrale normofuncționale, persistente, de dimensiuni
mari cu șunt stânga-dreapta semnificativ, dilatare de
cavități drepte și arteră pulmonară, hipertensiune pulmonară secundară, regurgitare tricuspidiană ușoară și
disfuncție sistolică globală ușoară de ventricul stâng.
Ecocardiografia transesofagiană confirmă prezența
DSA de tip ostium secundum cu dimensiuni de 29/24
mm cu șunt stânga-dreapta și margini libere adecvate
pentru tratamentul intervențional. Cateterismul cardiac confirmă DSA cu șunt stânga-dreapta semnificativ,
cu un raport Qp/Qs de 4,1, presiune medie în artera
pulmonară de 29 mmHg și rezistențe vasculare pulmonare de 0,6 unități Wood. În acest context s-a decis
închiderea percutană a DSA sub ghidaj ecografic, cu
un dispozitiv Cocoon. Inițial, s-a realizat o închidere
temporară a defectului pentru a aprecia riscul apariției
edemului pulmonar acut secundar creșterii presiunii în
atriul stâng. Prin această manevră a apărut o creștere a
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presiunii la acel nivel de la 13 la 18 mmHg. Prin urmare
s-a realizat o fenestrație de 5 mm în dispozitiv înainte
de implantarea permanentă a acestuia. Rezultatul final
a fost bun, fără șunt rezidual. Evoluția ulterioară în terapie intensivă a fost marcată de episoade de asistolie și
fibrilație atrială cu frecvență lentă, fiind necesară cardiostimulare permanentă VVIR. În mai 2022 pacientul a
fost reevaluat clinic, biologic și ecografic decelându-se
proteza mitrală normofuncțională, dispozitivul Cocoon bine poziționat la nivelul SIA, fără șunt rezidual,
presiune normală în artera pulmonară și cavități drepte
cu dimensiuni ușor reduse față de evaluarea anterioară.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în închiderea tardivă cu un dispozitiv fenestrat a
unui DSA cu șunt stânga-dreapta important la un pacient vârstnic, simptomatic, cu DSA închis prin sutură
și proteză mitrală mecanică implantată în urmă cu 6
ani. În plus, pacientul a prezentat asistolă cu necesar de
cardiostimulare permanentă. Deși au fost prezente numeroase dificultăți, iar patologia pacientului este complexă rezultatul final a fost bun cu ameliorarea simptomatologiei și a parametrilor hemodinamici la șase luni
de la intervenție.

Interventional closure of an
atrial septal defect – better
late than ever?
Introduction: The atrial septal defect (ASD) is one of
the most frequent congenital cardiac disorders. The
disease has a variable course depending on the shunt
severity and the extent of the defect. Patients are usually developing symptoms of cardiac failure during the
fourth decade of life. Percutaneous device close is the
treatment of the first choice in ostium secundum ASD
in those cases where anatomical characteristics allow
their placement.
Case presentation: A 72-year-old patient known with
permanent atrial fibrillation is admitted in the clinic
with aggravating symptoms of cardiac failure in class
III NYHA. From the patient’s history, we mention a
cardiac surgery (carried out in another clinic) in which
a surgical suture of an ASD and a „De Vega” tricuspid
valvuloplasty was performed in 2016. During the same
intervention, a Medtronic mechanical valve prosthesis
was placed for a mitral prolapse with severe regurgi140
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tation. Transthoracic echocardiography revealed, apart
from, a functional mitral valve prosthesis, a persistent
ASD with a left to right shunt, right heart enlargement,
pulmonary artery dilatation with secondary pulmonary hypertension, mild tricuspid regurgitation, and a
minor left ventricular global systolic dysfunction. Transoesophageal echocardiography confirmed a 29/24
mm ostium secundum ASD with a left to right shunt
with adequate margins for interventional treatment.
Cardiac catheterism indicated a significant left to right
shunt through the interatrial defect with a Qp/Qs ratio
of 4,1, a mean pulmonary pressure of 29 mmHg, and
a pulmonary vascular resistance of 0,6 Wood units. In
this context, echo-guided percutaneous closure with a
Cocoon device was considered optimal. Initially, a temporary closure was performed to estimate the risk of
an acute pulmonary edema. This maneuver led to an
increase in the left atrial pressure from 13 mmHg to
18 mmHg, thus a small 5 mm fenestration was made
in the device before its permanent placement. The final
result was optimal with no residual shunt through the
interatrial defect. Subsequently, in the cardiac intensive care unit, the patient developed asystole and atrial
fibrillation with a slow ventricular response. As a consequence, a permanent VVIR pacemaker was placed.
The patient’s clinical, biological, and echographic parameters, were reevaluated in May 2022. The findings
were consistent with a normal mitral valve prosthesis, a well-positioned Cocoon device with no residual
shunt, and a normal pulmonary arterial pressure with
slightly reduced right heart dimensions.
Case particularity: This clinical case is notable due to a
tardive closure of an ASD with a fenestrated device that
was accompanied by an important left to right shunt in
an elderly symptomatic patient known with a surgical
sutured ASD and a mechanical mitral valve prosthesis
that was placed 6 years ago. Moreover, the patient developed asystole and a permanent pacemaker was required. Although there were numerous difficulties and
the patient’s pathology was complex the final result was
favourable. At the 6-month follow-up, the symptoms
were alleviated and an improvement in the hemodynamic parameters was noted.
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103. Albastru de metilen
reduce stresul oxidativ
indus de MAO la
nivelul țesutului adipos
perivascular uman
O.M. Aburel1, A. Sturza1, A. Merce2, L.
Braescu2, A. Bina1, C. Mornoș3, C. Borza1,
D. Muntean1
1

Departmentul de Științe Funcționale, Disciplina de
Fiziopatologie, Centrul de Cercetare Translațională și
Medicină a Sistemelor, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara
2
Departmentul de Cardiologie, Disciplina de
Chirurgie Cardiovasculară, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara
3
Departmentul de Cardiologie, Disciplina de
Cardiologie II, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș”, Timișoara

Introducere: Boala coronariană (BC) reprezintă cauza
principală de mortalitate determinată de infarctul miocardic și de morbiditate datorată insuficienței cardiace. Țesutul adipos perivascular (TAPV) este esențial
în reglarea și menținerea tonusului vascular, a procesului de remodelare și a funcției endoteliale; în contextul obezității însă, TAPV prezintă un profil inflamator
crescut, fiind implicat în eliberarea factorilor angiogenici și în inițierea proliferării celulelor musculare netede vasculare, mecanisme responsabile de disfuncția
endotelială și ateroscleroză. Monoamino-oxidazele
(MAO) sunt enzime mitocondriale cu rol în producerea SRO la nivel cardiovascular; deși a fost remarcată o
activitate crescută a MAO în cazul animalelor obeze,
această observație nu a fost, încă, studiată la subiecții
umani. Metabolismul energetic anormal și disfuncția
mitocondrială de la nivel cardiac constituie factorii
principali în patogeneza cardiomiopatiei, drept urmare, protejarea funcției mitocondriale reprezintă o prioritate în cercetarea actuală la nivel global. Deoarece
funcția mitocondrială este dependentă de componen-

tele redox, compușii farmacologici cu activitate redox
au fost intens studiați în ultimul timp, ca modulatori
mitcondriali responsabili de creșterea producției de
energie și de reducerea concomitentă a stresului oxidativ. Un astfel de compus este albastru de metilen (AM),
cunoscut ca inhibitor al activității MAO, compus care
are capacitatea de a scurtcircuita defectele mitocondriale, însă nu sunt cunoscute date științifice în ceea ce
privește efectul AM asupra țesutului adipos cardiovascular la pacienții cardiaci.
Obiectiv: De a evalua acțiunea AM de prevenire a stresului oxidativ via modularea activității MAO la nivelul
TPVA prelevat de la pacienți cu patologii cardiovasculare supuși intervențiilor chirurgicale pe cord deschis.
Materiale și metodă: Probele de țesut adipos izolate
în timpul intervențiilor chirurgicale au fost, ulterior
transferate la laborator, incubate cu AM (24h,
0.1 μM) și utilizate pentru măsurarea nivelului de SRO
(tehnicile FOX și dihidroetidium), precum și pentru
studiile de qRT-PCR și microscopie confocală (imunofluorescentă).
Rezultate: Datele noastre au demonstrat că TPVA uman
conține ambele izoforme de MAO, cu predominanța
MAO-A. Incubarea probelor de TPVA cu AM a determinat o scădere a expresiei MAO, și în consecință,
a producției de SRO. Generarea de SRO a crescut în
urma incubării probelor cu serotonina (10 μM; substrat al MAO-A) însă AM a fost capabil să reducă și în
aceste condiții nivelul de SRO.
Concluzii: În concluzie, MAO contribuie ca urmare a
generării de H2O2 la disfuncția țesutului perivascular
adipos, iar AM este capabil să blocheze efectele nocive
ale stresului oxidativ indus de activitatea MAO.
Studiu finanțat cu ajutorul Grantului UMFVBT MITOMB-CURAT:2POSTDOC/1387/03.02.2020.
Cuvinte cheie: Albastru de metilen; Tesut adipos perivascular; Monoamino-oxidaze; Stres oxidativ.
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Methylene blue reduces
MAO-related oxidative
stress in human
perivascular adipose tissue
Introduction: Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of mortality due to myocardial infarction
and of morbidity due to heart failure. Perivascular adipose tissue (PVAT) is essential in regulation and maintenance of vascular tone, remodeling, and endothelial function, while in obesity PVAT expresses a higher
inflammatory profile, releasing angiogenic factors and
inducing the proliferation of vascular smooth muscle
cells leading to endothelial dysfunction and atherosclerosis. Monoamine oxidases (MAOs) are known as
mitochondrial contributors to ROS production in the
cardiovascular system and even though it was observed
an increased MAO activity in obese animals, the translation of this observation in humans was not studied
so far. Abnormal cardiac energy metabolism and mitochondrial dysfunction are key factors in cardiomyopathy, thus protecting mitochondrial function represents a research priority for the academic community
worldwide. Because mitochondrial function is dependent on redox components, drugs with redox activity
have been increasingly used as mitochondrial modulators to enhance energy production and decrease oxidative stress. One pharmacological agent, methylene blue
(MB), known as an inhibitor of MAOs activity, has the
ability to bypass mitochondrial defects, hence, there are
no data about its effects on cardiovascular adipose tissue in cardiac patients.
Objective: To assess the effects of MB in preventing
oxidative stress in cardiac patients by modulating
MAOs activity in PVAT obtained from patients subjected to cardiac surgery.
Materials and methods: Adipose tissue samples were
isolated during heart surgical intervention, transferred
to the laboratory, incubated with methylene blue (MB,
24h, 0.1 μM) and used for ROS measurements (FOX
and dihydroethidium techniques), qRT-PCR and confocal microscopy (immune-fluorescence) studies.
Results: Our data revealed that human PVAT contains
both MAO isoforms, with the predominance of MAOA. Incubation with MB was able to reduce MAO expression together with generation of ROS. ROS generation
was augmented by co-incubation with serotonin (10
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μM; MAO-A substrate), yet sample co-incubation with
MB was still able to reduce the oxidative stress.
Conclusions: In conclusion, MAOs might contribute
via H2O2 generation to the dysfunctional process of the
perivascular adipose tissue and MB is able to block the
deleterious effects of MAO-related oxidative stress.
Research supported by UMFVBT Grant MITO-MBCURAT:2POSTDOC/1387/03.02.2020
Keywords: Methylene blue; Perivascular adipose tissue; Monoamine oxidases; Oxidative stress.

104. Stimularea de
fascicul His la pacienții cu
tulburare de conducere
intraventriculară
A. Badiul, C. Iorgulescu, D.A. Radu,
C. Cojocaru, R. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Stimularea sistemului excitoconductor
a devenit o tehnică de stimulare cardiacă, frecvent folosită în prezent, atât datorită siguranței sale, cât și a
efectelor clinice net superioare stimulării cardiace clasice. Prin urmare, se observă extinderea indicațiilor de
stimulare parahisiană sau de fascicul His și la pacienții
cu tulburare de conducere intraventriculară (TCIV).
Obiectiv: Obiectivul studiului a fost de a evalua aspectele tehnice și fezabilitatea procedurii la pacienții cu
TCIV și indicație de stimulare cardiacă permanentă
Materiale și metodă: Au fost incluși retrospectiv 61 de
pacienți cu stimulare parahisiană, la care s-a obținut
captura selectivă, definită prin QRS stimulat identic cu
cel spontan și interval izoelectric între artefactul de stimulare și QRS și pacienții la care s-a obținut corecția de
bloc de ramură, captura neselectivă fiind definită prin
QRS stimulat cu ax similar celui spontan și durată <
120 ms, cu captură miocardică locală (aspect de undă
delta). Au fost analizați si comparați parametrii electrici la pacienții cu complex QRS îngust si respectiv la
cei cu TCIV, definite ca BRS, BRD si/sau bloc fascicular.
Rezultate: Din cei 61 de pacienți (73 ± 13 ani, 30 (49%)
de sex masculin), 39 (63%) aveau QRS îngust, 21 (34%)
cu BAV complet, 17 (27%) cu BAV grad II, 10 (16%)
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cu fibrilație atrială cu AV lentă, și 12 (23%) cu alte
indicații de stimulare cardiacă. Analiza pe subgrupuri
(QRS îngust vs. TCIV) a evidențiat un timp de scopie
similar, 11 ± 12 min – în grupul cu QRS îngust și 12,54
± 13 min – la pacienții cu TCIV. Detecția ventriculară
a fost de 6 ± 4,55 mV la pacienții cu QRS îngust și 9 ±
6 mV la pacienții cu TCIV. Diferența majoră între cele
două grupuri s-a remarcat la pragurile de captură miocardică la pacienții cu TCIV, între pragul de captură selectivă – 3,75V/0.88ms vs. neselectivă – 1,02V/0.65ms.
În schimb, pragurile de captură miocardică selectivă vs.
neselectivă, au fost similare la pacienții cu QRS îngust,
1,5V/0,87ms – captură selectivă vs. 1,64V/0,84ms – neselectivă.
Concluzii: Stimularea cardiacă parahisiană selectivă la
pacienții cu TCIV este posibilă si reprezintă o tehnică
fezabilă dar necesită energii mari de stimulare, ce poate
fi un impediment în selecția pacienților pentru această
procedură.

Parahisian pacing
in patients with
intraventricular
conduction delay
Introduction: Conduction system pacing is a new
safe and reliable technique which is used frequently,
as it preserves physiological activation of ventricles.
Thus, parahisian pacing recommendations extended
also to patients with intraventricular conduction delay
(IVCD).
Objective: We studied feasibility and technical aspects
of parahisian pacing in patients with IVCD.
Materials and methods: We included in a retrospective
manner 61 patients with parahisian pacing defined as
selective His bundle pacing if paced QRS morphology
was identical to native QRS, with isoelectric stimulus to
QRS interval and if correction of bundle branch block
was obtained, nonselective pacing was defined as paced
QRS with the same electrical axis as native QRS and
duration <120 ms. Electrical parameters of both groups
(narrow QRS and IVCD) were analyzed and compared.
IVCD was defined as LBBB, RBBB and/or bifascicular
block.
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Results: Of 61 patients (73±13 years, 30 (49%) male),
39 (63%) had narrow QRS, 21 (34%) with third-degree
AV block, 17 (27%) with second-degree AV block, 10
(16%) with atrial fibrillation with slow ventricular response and 12 (23%) with other indications for pacing.
A subgroup analysis (narrow QRS vs. IVCD) revealed
similar fluoroscopy times, 11±12 min – in narrow QRS
group and 12.54±13 min – in IVCD group. Mean R
wave amplitude was 6±4.55 mV in narrow QRS patients and 9 ± 6 mV in patients with IVCD. There were
significant differences in ventricular threshold between
selective vs non-selective pacing in IVCD group, with
a mean threshold of 3.75V/0.88ms for selective pacing
vs. 1.02V/0.65ms for non-selective pacing. There were
no significant differences in thresholds in narrow
QRS group - 1.5V/0.87ms selective vs. 1.64V/0.84ms
non-selective.
Conclusion: Selective parahisian pacing in patients
with IVCD is a reliable method but requires high outputs, which could be a deterrent in further patients
selection.

105. Particularitățile clinice,
angiografice și prognostice
la pacienții diabetici cu
infarct miocardic acut
într-un centru terțiar de
cardiologie intervențională
I. Băluță1, C. Stuparu2, C. Stoicescu2,
D. Vinereanu2
1

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele“,
București
2
Spitalul Universitar de Urgență București, București

Introducere: Infarctul miocardic acut (IMA) reprezintă principala cauză de mortalitate cardiovasculară, iar
asocierea diabetului zaharat (DZ) generează un model
particular de afectare coronariană cu implicații prognostice.
Obiectiv: Obiectivul studiului a fost identificarea
particularităților afectării coronariene, clinice și de
prognostic la pacienții diabetici cu infarct miocardic
acut: cu supradenivelare de segment ST (STEMI) sau
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fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) într-un
centru terțiar de cardiologie interventională.
Material și metodă: S-a realizat un studiu observațional
retrospectiv transversal, care a inclus consecutiv
pacienți asociind diagnosticele de IMA și DZ tip 2,
tratați pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie 2019-1 ianuarie 2021) într-un centru terțiar de cardiologie
intervențională. Datele au fost colectate din baza informatică de date a centrului și supraviețuirea la un an de
la externare a fost verificată prin intermediul aplicației
CNAS, integrate, programului InfoWorld. Analiza statistică a datelor a fost realizată prin intermediul programelor IBM SPSS Statistics 20 și Microsoft Excel 2016.
Rezultate: Lotul a inclus 315 pacienți (63,5% bărbați) diabetici (70,5% DZ cunoscut, 29,5% DZ nou diagnosticat) (24,2% cu hemoglobina glicozilată ≤6,5%,
65% între 6,5 - 10%, 10,8%≥10%) cu IMA (76,4%
STEMI; 23,6% NSTEMI) și vârsta mediană de 63 de
ani, care au prezentat factori de risc cardiovascular
(91,8% dislipidemie, 89,3% hipertensiune arterială,
40,5% fumători) și antecedente personale cardiovasculare (10,4% infarct miocardic; 23,5% angină pectorală; istoric de revascularizare miocardică: 7,6%
intervențională, 0,7% chirurgicală; 7,6% accident vascular cerebral; 19,4% insuficiență cardiacă; 12,2% boală
arterială periferică). Prevalența STEMI a fost mai crescută, atât în cazul pacienților cu DZ cunoscut (72,2%
STEMI și 27,8% NSTEMI), cât și în cazul celor cu DZ
nou diagnosticat (86% STEMI și 14% NSTEMI). Extensia afectării coronariene a prezentat urmatoarea
distribuție: 33,1% trivasculari, 33,1% bivasculari, 31%
univasculari, 2,8% coronare normale, cu afectarea coronariană univasculară mai fecventă la pacienții cu
STEMI (35,3%) și afectarea trivasculară mai frecventă la pacienții cu NSTEMI (47,8%) (p=0,002). 71,6%
dintre bolnavi au prezentat leziuni aterosclerotice le
nivelul arterei interventriculare anterioare. Revascularizarea completă prin angioplastie coronariană percutană a fost obținută preponderent pentru pacienții cu
STEMI (50,2%; p<0,001), iar indicația de bypass aortocoronarian a fost atribuită preponderent pacienților
cu NSTEMI (32,4%, p<0,001). Mortalitatea în spital
a fost 8,25%, iar mortalitatea la un an de la externare
19,37%, cea din urmă corelându-se cu extensia afectării coronariene (dintre pacienții decedați la 1 an,
64,7% erau trivasculari, 23,5% bivasculari, 11,8% univasculari) (p<0,001), fracția de ejecție a ventriculului
stâng (p=0,013), rata estimată de filtrare glomerulară
(p<0,001) și hemoglobina la internare (p<0,001).
Concluzii: La pacienții diabetici cu IMA tratați într-un
centru terțiar de cardiologie intervențională, STEMI
144

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

a fost mai prevalent decât NSTEMI. Afectarea coronariană univasculară a fost mai frecventă la pacienții
cu STEMI iar pacienții cu NSTEMI au fost mai frecvent trivasculari. Artera interventriculară anterioară a
fost artera coronară cel mai frecvent afectată în lotul
studiat. Mortalitatea la 1 an de la externare s-a corelat
cu extensia afectării coronariene, funcția ventriculară
stângă, funcția renală și hemoglobina la internare.

Clinical, angiographic
and prognostic features
of diabetic patients with
acute myocardial infarction
in a tertiary center of
interventional cardiology
Introduction: Acute myocardial infarction (AMI) is
the leading cause of cardiovascular mortality and the
association of diabetes mellitus (DM) generates a particular pattern of coronary heart disease with prognostic
implications.
Objective: To identify the coronary lesions specific
features as well as the clinical features and prognostic
factors in diabetic patients with acute myocardial infarction: with ST-segment elevation (STEMI) or without ST-segment elevation (NSTEMI) in a tertiary center
of interventional cardiology./
Materials and methods: A cross-sectional retrospective observational study was performed that included
consecutive patients associating diagnoses of AMI and
type II diabetes treated for a period of 1 year (January
1, 2019 - January 1, 2021) in a tertiary center of interventional cardiology. The data necessary for the study
were collected by accessing the computer database of
the center and for all patients the survival was verified
one year after discharge, through the CNAS application
integrated into the InfoWorld program. Statistical data
analysis was performed using IBM SPSS Statistics 20
and Microsoft Excel 2016./
Results: The group included 315 diabetic patients
(63.5% men) (70.5% known diabetes, 29.5% newly
diagnosed diabetes) (24.2% glycosylated hemoglobin
≤6.5%, 65% between 6.5-10%, 10.8%≥10%) with AMI
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(76.4% STEMI; 23.6% NSTEMI) and a median age of
63 years with cardiovascular risk factors (91.8% dyslipidemia, 89.3% hypertension, 40.5% smokers) and a
personal history of cardiovascular (10.4% myocardial
infarction; 23.5% angina pectoris; history of myocardial revascularization: 7.6% interventional, 0.7% surgical; 7.6% stroke; 19.4% heart failure; 12.2% peripheral
arterial disease). The prevalence of STEMI was higher
both in patients with known DM (72.2% STEMI and
27.8% NSTEMI) and in those with newly diagnosed
DM (86% STEMI and 14% NSTEMI). The extent of
coronary impairment was as follows: 33.1% trivascular, 33.1% bivascular, 31% univascular, 2.8% coronary
abnormal, with more frequent univascular coronary
impairment in patients with STEMI (35.3%) and more
trivascular involvement in patients with NSTEMI
(47.8%) (p=0.002). 71.6% of patients had atherosclerotic lesions in the anterior interventricular artery. Complete revascularization by percutaneous coronary angioplasty was obtained mainly for patients with STEMI
(50.2%; p< 0.001) and the indication for coronary artery bypass grafting was mainly attributed to patients
with NSTEMI (32.4%, p<0.001). Mortality in hospital was 8.25% and mortality one year after discharge
19.37%, the latter correlating with the extent of coronary heart disease (of patients who died at 1 year 64.7%
were trivascular, 23.5% bivascular, 11.8% univascular)
(p<0.001), left ventricular ejection fraction ( =0.013),
estimated glomerular filtration rate (p<0.001) and hemoglobin on admission (p<0.001).
Conclusions: In diabetic patients with AMI treated
in a tertiary interventional cardiology centre, STEMI
was more prevalent than NSTEMI. Univascular coronary impairment was more common in patients with
STEMI and patients with NSTEMI had more frequently
trivascular lesions. The anterior interventricular artery
was the most frequently affected coronary artery in
the study group. Mortality, 1 year after discharge was
correlated with the extent of coronary impairment, left
ventricular function, renal function and haemoglobin
at admission.
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106. Corelații ale stresului
oxidativ și oxidării lipidice
la subiecții cu tahiaritmii
supraventriculare fără
boală structurală cardiacă
M.C. Beznă1, D. Toader1, I. Donoiu2,
E.R. Mustafa1, G.C. Târtea1, O. Istrătoaie1
1

Centrul de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de
Urgență, Craiova
2
Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova

Introducere: Stresul oxidativ este implicat în modificările electrochimice aritmogene, dar și în oxidarea lipidică și generarea unor reacții imuninflamatorii.
Obiectiv: Observarea profilului de risc cardiovascular, prin determinarea stresului oxidativ, a lipoproteinelor cu densitate joasă-oxidate (LDLoxidat) și anticorpilor antiLDLoxidat la pacienții cu tahiaritmii
supraventriculare.
Materiale și metodă: Cercetarea a fost realizată pe 56
subiecți (vârsta medie 45 ani), împărțiți în 2 loturi:
Lotul I: 24 cu flutter atrial și Lotul II: 32 cu tahicardie
paroxistică supraventriculară (TPSV). Au fost evaluați
clinic și prin investigații biochimice, imagistice și ECG.
Au fost determinați biomarkerii enzimatici pentru
stres oxidativ – superoxid-dismutaza (SOD), glutationperoxidaza (GPx), precum și LDL-oxidat și anticorpii
antiLDLoxidat.
Rezultate: Prezența stresului oxidativ a fost demonstată la ambele loturi de subiecți cu tulburare de ritm,
prin scăderea valorilor medii ale SOD, până la 62% și
a GPx până la 68%. Pentru lotul I, deficitul SOD a fost
de 51% și pentru lotul II, 34%. Deficitul GPx a fost de
33% pentru lotul I și de 18% pentru lotul II. Nivelul
LDLoxidat, în condițiile stresului oxidativ demonstrat
prin biomarkeri, a fost crescut, atât la subiecții cu flutter atrial – 157%, cât și la cei cu TPSV – 137%. Anticorpii antiLDLoxidat au fost evidențiați, fiind cu valori
de 145% la lotul I și de 122% la lotul II față de normal.
Concluzii: 1. Stresul oxidativ a fost prezent la pacienții
cu tahiaritmii supraventriculare, fiind demonstrat prin
scăderea biomarkerilor SOD și GPx până la 62%. 2.
S-a constatat corelația directă între scăderea SOD și
GPx pentru lotul I comparativ cu lotul II. 3. Creștere
nivelului LDLoxidat și anticorpilor antiLDLoxidat
a fost semnificativă la lotul I comparativ cu lotul II.
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4. Există o corelație semnificativă statistic de inversă proporționalitate între scăderea SOD și GPx și
creșterea LDLoxidat la ambele loturi, precum și de directă proporționalitate între creșterea LDLoxidat și cea
a anticorpilor antiLDLoxidat.

Correlations of oxidative
stress and lipid
oxidation in subjects
with supraventricular
tachyarrhythmias without
structural heart disease
Introduction: Oxidative stress is involved in arrhythmogenic electrochemical disorders, but also in lipid
oxidation and the generation of immune-inflammatory
reactions.
Objective: To assess the cardiovascular risk profile by
determining the levels of oxidative stress, oxidized lowdensity lipoproteins (LDLox) and anti-LDLox antibodies in patients with supraventricular tachyarrhythmias.
Materials and methods: The study was conducted on
56 subjects (mean age 45 years), divided into 2 groups:
Group I: 24 - with atrial flutter and Group II - 32 - supraventricular paroxysmal tachycardia. They were also
evaluated clinically, by biochemical, imagistic and ECG
investigations. Enzymatic biomarkers for oxidative
stress - superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), as well as oxidized LDL and antiLDLoxidate antibodies were also determined.
Results: The presence of oxidative stress was assessed
in both groups of subjects with arrhythmias, by decreasing of SOD mean values up to 62% and GPx up
to 68%. For group I, the SOD deficit was 51% and for
group II, 34%. The GPx deficit was 33% for group I and
18% for group II. The level of LDLox, due to oxidative
stress demonstrated by biomarkers, was increased, both
in subjects with atrial flutter - 157% and in those with
supraventricular paroxysmal tachycardia - 137%. AntiLDLox antibodies were detected, with values of 145%
in group I and 122% in group II compared to normal.
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Conclusions: 1. Oxidative stress was present in patients with supraventricular tachyarrhythmias, being demonstrated by decreasing of SOD and GPx values up
to 62%. 2. A direct correlation was observed between
the decrease of SOD and GPx in group I compared to
group II. 3. The increase in LDLox and anti-LDLox antibodies was significant in group I compared to group
II. 4. There was found a statistically significant correlation of reverse proportionality between the decrease
of SOD and GPx and the increase of LDLox in both
groups, as well as a direct proportionality between the
increase of LDLox and that of antiLDLox antibodies.

107. Volumul procedural
și rezultatele clinice în
implantarea transfemurală,
transcateter de valvă
aortică
M. Istrate1, M.I. Dregoesc1, C. Botiș2,
A. Ștef3, D.I. Bindea3, A. Oprea3,
C.A. Trifan3, A.C. Iancu1
1

Disciplina Cardiologie, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
2
Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca
3
Disciplina Chirurgie Cardiovasculară, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”,
Cluj-Napoca

Introducere: Implantarea percutană transcateter de
valvă aortică (TAVI) este o procedură complexă însă
datele din literatură cu privire la curba de învățare sunt
limitate.
Obiectiv: Acest studiu a evaluat asocierea dintre volumul procedural și rezultatele procedurale în TAVI
transfemural.
Materiale și metodă: În analiză au fost incluși pacienții
cu stenoză aortică strânsă care au beneficiat de TAVI
între 2017 și 2021. Complicațiile au fost definite conform criteriilor Valve Academic Research Consortium
3 (VARC-3). Mortalitatea de toate cauzele a fost evaluată pe termen mediu.
Rezultate: Cohorta a inclus 256 pacienți. Timpul mediu
de urmărire a fost de 28 luni. Volumul procedural redus
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s-a asociat cu o rată mai mare de complicații majore vasculare și cardiace, conform VARC-3 (OR 0,99; 95%CI
0,98 – 0,99; p= 0,02) și cu o mortalitate mai mare pe
termen mediu (OR 0,99; 95%CI 0,98 – 0,99; p<0,001).
La analiza multivariată un volum procedural redus
(OR 0,99; 95%CI 0,98 – 0,99; p<0,001), complicațiile
majore conform VARC-3 (OR 2,70; 95%CI 1,19 – 6,15;
p=0,01), regurgitarea aortică post TAVI ≥ gradul II
(OR 2,02; 95%CI 1,01 – 4,03; p=0,04) și necesarul de
dializă postprocedurală (OR 4,50; 95%CI 1,19 – 17,00;
p=0,02) s-au asociat, independent, cu mortalitatea pe
termen mediu. Volumul procedural a fost un predictor
al mortalității pe termen mediu, cu un cut-off optim de
≤149 proceduri (AUC 0,686; p<0,001).
Concluzii: În TAVI transfemural volumul procedural
redus este un predictor independent al mortalității pe
termen mediu.

Case sequence number
and clinical outcomes in
transfemoral transcatheter
aortic valve implantation
Introduction: Transfemoral transcatheter aortic valve
implantation (TAVI) is a complex procedure, but literature data regarding the learning curve is scarce.
Objective: This study evaluated the association between case sequence number and outcomes in transfemoral TAVI.
Materials and methods: Patients with severe aortic
stenosis who underwent transfemoral TAVI between
2017 and 2021 were included in the analysis. Complications were defined according to the Valve Academic
Research Consortium 3 (VARC-3). All-cause mortality
was evaluated at mid-term follow-up.
Results: The cohort included 256 patients. Median
follow-up time was 28 months. A low case sequence number was associated with increased VARC-3
major vascular and cardiac complications (OR 0.99;
95%CI 0.98 – 0.99; p=0.02) and with increased midterm mortality (OR 0.99; 95%CI 0.98 – 0.99; p<0.001).
In multivariate analysis, a low case sequence number
(OR 0.99; 95%CI 0.98 – 0.99; p<0.001), VARC-3 major
complications (OR 2.70; 95%CI 1.19 – 6.15; p=0.01),
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post-TAVI AR ≥ grade II (OR 2.02; 95%CI 1.01 – 4.03;
p=0.04), and postprocedural dialysis (OR 4.50; 95%CI
1.19 – 17.00; p=0.02) were independently associated
with mid-term mortality. The case sequence number
predicted mid-term mortality at an optimal cut-off value ≤ 149 procedures (AUC 0.686; p<0.001).
Conclusions: In transfemoral TAVI, case sequence number is an independent predictor of mid-term
mortality.

108. Ablația precoce a
fibrilației atriale paroxistice
previne dezvoltarea
insuficienței cardiace la
pacienții cu fracție de
ejecție normală
L.L. Matei1, L.N. Ghilencea1, G.C. Bejan2,
S. Stoica3, C. Siliște3, D. Vinereanu3
1

Departmentul de Cardiologie, Spitalul Universitar de
Urgență Elias, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,
București
3
Departmentul de Cardiologie și Chirurgie
Cardiovasculară, Spitalul Universitar de Urgență,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”,
București

Introducere: Fibrilația atrială (FA) favorizează dezvoltarea insuficienței cardiace (IC). Strategia de control a
ritmului cardiac prin ablația FA îmbunătățește evoluția
pacienților cu IC manifestă și fracție de ejecție redusă
(FE). Rezultatele ablației precoce la pacienți cu FE prezervată sunt încă evaluate.
Obiectiv: Scopul lucrării este de a demonstra că ablația
pentru FA paroxistică determină revers-remodelare
cardiacă și previne dezvoltarea IC la pacienți cu FE
normală.
Materiale și metodă: Am evaluat 40 de pacienți (56
± 10 ani; 73% sex masculin), cu un istoric median de
FA paroxistică de trei ani, care au beneficiat de ablație.
Monitorizarea a inclus evaluarea simptomelor pe baza
chestionarului EHRA, dozarea peptidelor natriuretice
147
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(NT-proBNP) și ecocardiografie înainte de intervenție
și la 1 an.
Rezultate: Toți pacienții aveau un diametru normal al
ventriculului stâng, cu o FE inițială medie de 55,26 ±
6,40%; 42% dintre ei (17/40) au fost diagnosticați cu
disfuncție diastolică (DD). Diametrele tuturor camerelor cardiace s-au redus după un an de la ablație: atriul
stâng (39,83±4,45 vs. 37,89±4,45, p<0,01), atriul drept
(37,33±5,19 vs. 34,67±4,34, p=0,02), ventricul drept
[33,5] (7) vs. 30,5(6), p=0,01]. FE a ventriculului stâng
s-a îmbunătățit (55,26±6,4 vs. 58,1±8,9, p=0,01), cu
normalizarea DD la 47% dintre pacienți, în timp ce
TAPSE a crescut (21,18±3,25 vs. 22,53±3, p= 0,04). Valoarea mediană a NT-proBNP a scăzut față de valoarea
inițială (141,5 pg/ml) la 92 pg/ml după 12 luni. Mai
important, nivelul simptomelor evaluat pe scara EHRA
s-a redus semnificativ, indiferent de apariția recurenței
FA (3 vs. 1 punct, p<0,01).
Concluzii: Controlul ritmului prin ablația precoce
pentru FA paroxistică, determină revers-remodelare
structurală cardiacă progresivă cu îmbunătățirea parametrilor funcționali, prevenind astfel dezvoltarea IC.

Early atrial fibrillation
ablation for paroxysmal
episodes prevents heart
failure development in
patients with normal
ejection fraction
Introduction: Atrial fibrillation (AF) favours the development of heart failure (HF). Rhythm control strategy
through AF ablation improves the outcomes in patients
with overt HF and reduced ejection fraction (EF). The
results of an early ablation in patients with preserved
EF are still under debate.
Objective: Our aim was to determine if ablation for
paroxysmal AF determines cardiac reverse remodelling and prevents HF occurrence in patients with
normal EF.
Materials and methods: We evaluated 40 patients (56
± 10 years; 73% males), with a median history of three
years of paroxysmal AF who underwent AF ablati148
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on. The monitorization included EHRA questionnaire symptom scale, NT-pro-brain natriuretic peptides
(NT-proBNP), and echocardiography prior to the intervention and at 1-year.
Results: All patients had a normal left ventricle diameter with a mean baseline EF of 55.26 ± 6.40%, while
42% of them (17/40) were diagnosed with diastolic dysfunction (DD). All cardiac chambers’ diameters reduced after one from AF ablation: left atrium (39.83±4.45
vs. 37.89±4.45, p<0.01), right atrium (37.33±5.19 vs.
34.67±4.34, p=0.02), right ventricle [33.5(7) vs. 30.5(6),
p=0.01]. Left ventricle EF improved (55.26±6.4 vs.
58.1±8.9, p= 0.01), with normalization of DD in 47%
of patients, while TAPSE increased (21.18±3.25 vs.
22.53±3, p=0.04). Median NT-proBNP decreased from
baseline (141.5pg/ml) at 92pg/ml after 12 months.
More notably, EHRA scale symptoms level reduced
significantly, irrespective of AF recurrence occurrence
(3 vs. 1 point, p<0.01).
Conclusions: Rhythm control through early ablation for paroxysmal AF, determines progressive cardiac structural reverse remodelling with improvement of functional parameters, thus preventing HF
development.
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109. Remodelarea atrială
stângă cuantificată
prin ecocardiografie
tridimensională reprezintă
un predictor independent
de mortalitate în rândul
pacienților cu insuficiență
cardiacă cu fracție de
ejecție redusă
H. Memiș, S. Mihăilă Bâldea, A. Velcea,
A. Andreescu, D. Mihalcea, R.C. Rimbaș,
D. Vinerean
Spitalul Universitar de Urgență, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București

Introducere: Pacienții cu insuficiență cardiacă cu
fracție de ejecție redusă (ICFEr) au risc crescut de
mortalitate și morbiditate. Până în prezent, fracția de
ejecție a ventriculului stâng (FEVS), cuantificată prin
ecocardiografie bidimensională (2DE) a fost considerată principalul predictor de mortalitate în rândul
pacienților diagnosticați cu ICFEr, însă 2DE prezintă numeroase limitări, legate, în principal, de utilizarea unor prezumții geometrice, care subestimează
cavitățile cardiace și de o reproductibilitate scăzută.
Ecocardiografia tridimensională (3D) aduce, însă, noi
parametri care cuantifică cu mai mare acuratetețe remodelarea cardiacă, putând contribui la îmbunătățirea
stratificării riscului în ICFEr.
Obiectiv: Compararea valorii prognostice a parametrilor de disfuncție și remodelare atrială stângă obținute
prin 2DE și 3DE, respectiv.
Materiale și metodă: 142 pacienți internați pentru fenomene de ICFEr decompensată și randomizați consecutiv într-un studiu prospectiv (60 ± 17ani, 97 bărbați),
au fost înregistrați și analizați complex prin 2DE și 3DE.
Imaginile 2DE au fost obținute din fereastra apical 4
camere dedicată cordului stâng și analizate offline. Prin
3DE, s-au achiziționat volume multi-beat din 4, respectiv 6 cicluri cardiace, pentru atriul stâng (AS) și ventriculul stâng (VS).
Măsurătorile volumelor maxime și minime de AS
(VASmax_2D, VASmin_2D) au fost efectuate prin
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2DE folosind formula area-length, conform ghidurilor
în vigoare și au fost indexate pentru BSA. Volumele și
fracția de ejectie a VS au fost determinate prin formula Simpson biplan. Prin analiza offline a dataset-urilor
3D dedicate AS, respectiv VS, s-au măsurat volumele
AS (VASmax_3D, VAmin_3D) și volumele și FEVS
(VSTD_3D, VSTS_3D și FEVS_3D).
Pacienții au fost urmăriți timp de 5 ani (57±11luni)
după evenimentul index. Obiectivul principal a fost
mortalitatea. Obiectivele secundare au fost reprezentate de: 1) spitalizare pentru insuficiență cardiacă decompensată (SIC); 2) obiectiv secundar de evenimente cardiovasculare majore (MACE), formate din deces, SIC,
infarct miocardic, revascularizare coronariană, aritmii
și terapie de resincronizare cardiacă.
Rezultate: La 5 ani, s-au înregistrat: 52 decese, 36 SIC și
73 MACE. La momentul inițial, FEVS medie măsurată
prin 2DE și 3DE au fost 32±10%, respectiv 32±9%.
Nu au fost identificate diferențe semnificative între volumele VS sau FEVS cuantificate prin 2DE și 3DE între
lotul de supraviețuitori vs. lotul de non- supraviețuitori.
Totuși, a existat o diferență semnificativă statistic
pentru VASmax_2D, VASmax_3D si VASmin_3D între
supraviețuitori și non- supraviețuitori.
De asemenea, nu au existat corelații semnificative ale
volumelor VS obținute 2DE cu obiectivele stabilite. Cu
toate acestea, VASmax_2D total și indexat s-au corelat cu mortalitatea, SIC, si MACE (P< 0,03). Mai mult,
VASmax_3D si VAsmin_3D (atât totale, cât și indexate) s-au corelat cu mortalitatea, SIC, respectiv MACE
(P<0.05).
Într-un model de regresie liniară multivariată, care
a inclus FEVS_2D, VASmax_2D și VAS_min_2D,
VASmax_3D și VASmin_3D, doar VASmin_3D s-a
dovedit predictor independent pentru mortalitate
(p<0,001), SIC (p=0,009) și MACE (p=0,006). În plus,
prin analiza ROC, VASmin_3D indexat > 30ml/m2 a
fost predictor pentru mortalitate cu o Sb 94% și o Sp
80% (AUC 0,70), pentru SI cu o Sb 96%, si Sp 80%
(AUC 0,67), si pentru MACE cu o Sb 93% si Sp 76%
(AUC 0,66).
Concluzii: FEVS măsurată 2DE și 3DE, deși mai redusă în rândul non- supraviețuitorilor, nu s-a dovedit a fi
predictor independent pentru mortalitate într-o cohortă de pacienți internați pentru ICFEr decompensată.
Totuși, volumele AS cuantificate prin ecocardiogarfie
3D s-au dovedit predictori pentru mortalitate, spitalizare pentru un nou episod de insuficiență cardiacă și
evenimente cardiace.
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Left atrial remodeling
by tridimensional
echocardiography is an
independent predictor for
death and hospitalization
in patients discharged
after decompensated
heart failure with reduced
ejection fraction
Introduction: Patients with heart failure and reduced
ejection fraction (HFrEF) are at high risk for death and
hospitalization. So far, left ventricular ejection fraction (LVEF) measured by 2-dimensional echocardiography (2DE) has been considered the main predictor
of mortality in HFrEF. However, there are new echo
parameters reflecting cardiac remodeling, assessed by
3-dimensional echocardiography (3DE) that might improve risk stratification in HFrEF.
Objective: To assess the comparative prognostic value
of left heart function and remodeling parameters, measured by 2DE versus 3DE, in patients hospitalized for
decompensated HFrEF.
Materials and Methods: 142 consecutive patients (60±17 years, 91 males) diagnosed with HFrEF
(LVEF<50%), with regular rhythm, were enrolled in a
prospective study. Patients were assessed by 2DE, using
dedicated views for the LV and left atrium (LA), and
by 3DE, with full-volume multi-beat acquisitions of
the LV and LA. Left ventricular volumes (LVVs) were
measured from 2DE views, using the modified Simpson biplane method, and from 3DE using dedicated
software. Maximal and minimal indexed LAVs were
measured from 2DE, using the biplane area-length formula (2D_LAVmax and 2D_LAVmin); and from 3DE,
using dedicated software package (3D_LAVmax and
3D_LAVmin).
Patients were followed for 5 years (57±11 months)
after the index event. Primary outcome was mortality.
Secondary outcomes were: 1) hospitalization for heart
failure (HHF); 2) a composite cardiac events end-point
(MACE) of death, HHF, myocardial infarction, coronary revascularization, arrhythmias, or cardiac resynchronization therapy.
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Results: At 5 years we recorded 52 deaths, 36 HHF,
and 73 MACE. At baseline, mean 2DE and 3DE
LVEFs were 32±10% and 32±9%, respectively.
There was no significant difference between the
LVVs or LVEF measured by 2DE or 3DE between survivors and non-survivors. However, there was a significant difference for total and indexed 2D_LAVmax, 3D_LAVmax, and 3D_LAVmin
between survivors and non-survivors (Table).
Similarly, there was no significant correlations with endpoints for the 2DE or 3DE LVVs. However, total and
indexed 2D_LAVmax correlated with death, HHF, and
MACE, all with P< 0.03. Furthermore, total and indexed 3D_LAVmax, and 3D_LAVmin correlated with
death, HFH, and MACE, all with P< 0.05.
In a linear multivariate regression model that included 2DE and 3DE LVEF, indexed 2D and 3D maximal
and minimal LAVs, only the indexed 3D_LAVmin was
an independent predictor for death (p<0.001), HFH
(p=0.009), and MACE (p=0.006). Furthermore, by
ROC analysis, an indexed maximal LAV of more than
30 ml/m2 measured by 3DE was able to predict death
(Sb 94%, Sp 80%, AUC 0.70), HFH (Sb 96%, Sp 80%,
0.67), and MACE (Sb 93%, Sp 76%, AUC 0.66).
Conclusions: LVEF by 2DE and 3DE, while smaller in
non-survivors, was unable to predict death in a small
cohort of patients with HFrEF. However, LAVs, particularly by 3DE, were able to predict cardiac events,
suggesting the potential key value of evolving cardiac
substrate.

110. Șocul cardiogen
asociat infarctului
miocardic acut:
management și abordare
terapeutică
R.M. Băghina1, S. Crișan1, C.T. Luc
1

Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Șocul cardiogen este una dintre cele mai
frecvente cauze de mortalitate, la pacienții cu infarct
miocardic acut.
Obiectiv: Evaluarea pacienților diagnosticați cu infarct
miocardic acut și șoc cardiogen, pentru a determina,
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dacă diferitele tipuri de agenți vasopresori sau inotropi
pot influența rata mortalității.
Material și metodă: Au fost analizate datele a 43 de
pacienți diagnosticați cu infarct miocardic acut ce au
prezentat șoc cardiogen. Au fost înregistrate: tensiunea arterială (TA), frecvența cardiacă (HR) și evaluarea ecocardiografică a fracției de ejecție a ventriculului
stâng (FEVS). Au fost efectuate metode statistice pentru
a compara probele independente și analiza corelației
pentru dependența liniară.
Rezultate: Din cei 1036 de pacienți diagnosticați cu
infarct miocardic acut, în decurs de un an (01.01.2021
- 01.01.2022), 46 de pacienți au prezentat șoc cardiogen (4,15%), 29 dintre aceștia fiind (67,44%) de
sex masculin și 14 (32, 56%) de sex feminin. Vârsta
medie a pacienților a fost de 70,69 ani. A existat o
concordanță semnificativă în ceea ce privește mortalitatea la pacienții vârstnici: pacienții ≥ 80 ani au avut o
mortalitate mai mare comparativ cu pacienții <80 ani
(valoarea p= 0,0367). Majoritatea pacienților au prezentat diabet zaharat (60,47%). Șocul cardiogen a fost
principala complicație a pacienților diagnosticați cu
infarct miocardic acut anterior (67,4% față de 32,6%
diagnosticați infarct miocardic acut inferior). 39 de
pacienți au prezentat disfuncție sistolică de VS cu o
FEVS medie de 34,3%. FEVS< 50% a fost asociată cu
un risc mai mare de mortalitate (valoarea p= 0,0103).
La 42 de pacienți s-a impus tratamentul cu agenți vasopresori, 30 de pacienți (69,77%) necesitând administrarea de vasopresoare ca singură opțiune de tratament, în
timp ce 12 pacienți au avut nevoie de combinația dintre
agenți vasopresori și inotropi. 13 pacienți (30,23%) au
necesitat tratament inotrop, un singur pacient fiind supus tratamentului cu agenți inotropi ca și terapie unică,
fără diferențe semnificative în ceea ce privește mortalitatea (valoarea p= 0,22). Noradrenalina a fost vasopresorul de primă alegere, utilizat în 90,48% din cazuri,
fără nicio semnificație, în ceea ce privește mortalitatea,
între pacienții care au necesitat Noradrenalina față de
Dopamină (valoarea p= 0,6665). Mortalitatea totală a
fost de 76,74%, 81,81% în primele 48 de ore și 18,18% >
48h. 23% dintre pacienți au fost confirmați cu infecție
SARS-COV2, iar 9,3% au asociat alte infecții.
Concluzii: Pe parcursul unui an, prevalența șocului
cardiogen la pacienții cu infarct miocardic acut a fost
de 4,15%. Majoritatea pacienților au fost bărbați și
aveau diabet zaharat. Vârsta înaintată și FEVS< 50%
au fost asociate cu o mortalitate mai mare. Vasopresorul de primă alegere utilizat a fost Noradrenalina, fără
nicio semnificație asupra ratei mortalității, comparativ
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cu Dopamina. Mortalitatea globală a fost de 76,74%,
cu o frecvență mai mare în primele 48 de ore de la
diagnostic.

Cardiogenic shock
associated with acute
myocardial infarction:
management and
therapeutic approach
Introduction: Cardiogenic shock is the most common cause of death in patients with acute myocardial
infarction.
Objective: Evaluation of patients diagnosed with acute
myocardial infarction and cardiogenic shock, in order
to determine if mortality rate may be influenced by different types of vasopressors or inotropes.
Materials and methods: Analysis of 43 patients diagnosed with cardiogenic shock complicating acute
myocardial infarction. Blood pressure (BP), heart rate
(HR) and echocardiographic assessment of left ventricular ejection fraction (LVEF) were recorded. Statistical methods were performed to compare independent
samples and correlation analysis for linear dependence.
Results: Of the 1036 patients diagnosed with acute
myocardial infarction, within one year (01.01.2021 01.01.2022), 46 patients presented cardiogenic shock
(4.15%), with 29 (67.44%) male patients and 14
(32.56%) female patients. The mean age of the combined cohort was 70.69 years. There was a significant
concordance regarding the mortality in older patients:
patients ≥ 80 years old had a higher mortality compared to patients< 80 years old (p= 0.0367). The majority
of patients had diabetes mellitus (60.47%). In most of
the cases, cardiogenic shock was found in patients with
anterior AMI (67.4% vs. 32.6% with inferior AMI). 39
patients presented LV dysfunction with a mean LVEF
of 34.3%. LVEF< 50% was associated with a higher risk
of mortality (p=0.0103). 42 patients needed vasopressors as treatment, 30 patients (69.77%) required the
administration of vasopressors as only choice of treatment, while 12 patients needed the combination between vasopressors and inotropes. 13 patients (30.23%) required inotropes as treatment, only one patient needed
151
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inotropes as a single therapy, without significative difference about mortality (p=0.22). Noradrenaline was
the first choice vasopressor used in 90.48% of cases,
without any significance about mortality between patients who required noradrenaline vs. dopamine (p value=0,6665). The overall mortality was 76,74%, 81,81%
in the first 48h, and 18,18%>48h. 23% of patients were
confirmed with SARS-COV2 infection, and 9.3% associated other infections.
Conclusions: Over the course of a year, the prevalence of cardiogenic shock in patients with acute myocardial infarction was 4.15%. The majority of patients
were male and had diabetes mellitus. Old age and
LVEF<50% were associated with higher mortality. The
first choice vasopressor used was Noradrenaline, without any significance on mortality rate, compared to
dopamine. The overall mortality was 76.74%, with a higher frequency in the first 48 h.

111. Metforminul și
Empagliflozinul conferă
protecție vasculară la
nivelul arterelor mamare
umane – interacțiunea cu
monoaminoxidaza
A. Sturza1, A. Merce2, D. Buriman2,
L. Ionica1, A. Bina1, L. Petrescu3,
D. Muntean1
1
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Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara
2
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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”,
Timișoara
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Școala Doctorală de Medicină și Farmacie,
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Introducere: Medicamentele antidiabetice clasice (de
exemplu, Metformin) și cele noi (de exemplu, Empagli152
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flozin, un inhibitor SGLT-2) au fost raportate ca având
protecție vasculară, prin efecte pleiotrope, dincolo
de cele de reducere a glicemiei. Monoaminooxidaza
(MAO) reprezintă o sursă importantă de stres oxidativ
în sistemul cardiovascular.
Obiectiv: Prezentul studiu pilot a avut ca scop evaluarea efectelor medicației antidiabetice, metformin și
empagliflozin (un inhibitor SGLT2) asupra producției
de specii reactive de oxigen (SRO) generate de MAO-A
și B și asupra reactivității vasculare la nivelul arterelor
mamare interne, obținute de la pacienții supuși unor
operații de bypass coronarian.
Materiale și metodă: Probele de artere mamare au fost
incubate cu metformin (10 μM, 12 h) și/sau empagliflozin (10 μM, 12 h) în prezența vs. absența angiotensinei 2 (Ang2, 100 nM) și utilizate pentru măsurarea
SRO (colorare cu DHE, testul FOX), studii de reactivitate vasculară/miograf (contracție la fenilefrină - Phe
și relaxare la acetilcolină - ACh) și evaluarea expresiei
MAO (qRT-PCR și imunofluorescență).
Rezultate: Atât, MAO-A, cât și B sunt exprimate în arterele mamare umane, stimularea cu Ang2 a crescut expresia MAO și producția de ROS, a crescut contractilitatea vasculară la Phe și a afectat relaxarea la Ach. Toate
efectele au fost atenuate în prezența ambelor medicamente antidiabetice. Nu s-a obținut un efect cumulativ,
atunci când medicamentele au fost adăugate împreună.
Concluzii: MAO-A și B sunt exprimate în arterele mamare umane, expresia lor creste după stimularea acută
ex vivo cu angiotensină 2 și contribuie la disfuncția endotelială mediată de ROS. Ambele efecte sunt atenuate
în prezența metforminului și/sau a empagliflozinului.

Vascular protection
induced by Metformin
and Empagliflozin in
human mammary arteries
by targeting monoamine
oxidase
Introduction: Classic antidiabetic drugs (eg, Metformin) and the novel ones (eg, Empagliflozin, a SGLT-2
inhibitor) have been reported to elicit vascular protec-
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tion via pleiotropic effects beyond those provided by
reduced blood glucose. Monoamine oxidase (MAO)
has emerged as an important source of oxidative stress
in cardiovascular system.
Objective: The present pilot study was aimed at assessing the effects of antidiabetic medication, metformin
and empagliflozin (a SGLT2 inhibitor) on MAO-A and
B-related reactive oxygen species (ROS) production
and vascular reactivity in mammary arteries obtained
from patients subjected to coronary artery bypass graft
surgery.
Materials and methods: Sample of mammary arteries
were incubated with metformin (10 μM, 12 h) and/
or empagliflozin (10 μM, 12 h) in the presence vs absence of angiotensin 2 (Ang2, 100 nM) and used for
reactive oxygen species (ROS) measurements (DHEstaining, FOX assay), myograph studies (contraction
to Phenylephrine - Phe and relaxation to Acetylcholine
– ACh) and assessment of MAO expression (qRT-PCR
and immune-fluorescence).
Results: Both MAO-A and B are expressed in the human mammary arteries, stimulation with Ang2 increased MAO expression and ROS production, increased
vascular contractility to Phe and impaired relaxation to
Ach. All effects were alleviated in the presence of each
antidiabetic drug. No cumulative effect was obtained
when the drugs were added together.
Conclusions: MAO-A and B are expressed in human
mammary arteries, up-regulated after acute ex vivo
stimulation with angiotensin 2 and contribute to the
ROS-mediated endothelial dysfunction. Both effects
are mitigated effect in the presence of either metformin
or empagliflozin.
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112. DAHNA –
CardioScience, sistem
digital inovativ de
screening și management
al riscului de boală
cardiometabolică
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1

Cardioscience S.R.L., București
Superﬁt S.R.L., București
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Introducere: DAHNA (Diet According to the Healthy
Nutritional Approach) este o aplicație mobilă originală lansată și dezvoltată de CardioScience S.R.L și care
în versiunea sa completă are o dublă funcționalitate: 1.
Screening al riscului cardiometabolic; 2. Crearea unei
dietei sănătoase, personalizată, pe baza rezultatului
screeningului cardiometabolic.
Obiectiv: Lucrarea de față detaliază cele două funcționalități și vă prezinta primele rezultate practice.
Materiale și metodă: DAHNA (marcă înregistrată)
poate fi descărcată de pe AppStore sau GooglePlay pe
orice telefon mobil indiferent de sistemul de operare.
Întreaga aplicație constă într-o succesiune de ecrane
(pași) după cum urmează: 1. Crearea scorului de risc
pe baza algoritmilor SCORE -2 si SCORE-2OP pentru Europa și, respectiv, Framingham pentru USA. 2.
Uilizatorul primește indicații corespunzătoare clasei
sale de risc (redus/mediu/înalt/foarte înalt) conform
recomandărilor Ghidurilor de prevenție a bolilor cardiovasculare aflate în vigoare. 3. Pe baza profilului
cardiometabolic, aplicația atribuie automat planuri de
dietă personalizată (meniuri zilnice realizate pe baza
principiilor Dietei Mediteraneene, inclusiv macro și
micronutrienții necesari, în doza zilnică recomandată).
4. Lista ingredientelor este creată automat cu cantitățile
necesare. 5. Utilizatorul poate alege între achiziționarea
personală a ingredientelor conform listei sau a le comanda furnizorilor specializați 6. Aplicația are și o
componentă de educație medicală în prevenția bolilor
cardiovasculare prin secțiunea „Notificări”. 7. Periodic
aplicația va oferi un follow-up referitor la evoluția scorului de risc cardiometabolic.
Rezultate: Versiunea MVP (Minimum Viable Product)
- fără profil cardiometabolic - a fost descărcată și utili153

LUCRĂRI RAPID COMENTATE 3 /
RAPID FIRE ABSTRACTS 3

zată până la submiterea acestui abstract, de 18216 utilizatori. Dintre aceștia 8638 (47,5%) au păstrat aplicația
pentru utilizare pe termen lung. Versiunea cu profil
cardiometabolic urmează a fi lansată la data de 15 Iunie 2022. Datele înregistrate în intervalul 15 iunie-15
septembrie 2022 (utilizatori, statistici ale screeningului
cardiometabolic, grad de utilizare ale programelor de
dietă personalizată, feedback ale utilizatorilor) vor fi
prezentate la Congresul de Cardiologie din Septembrie
2022.
Concluzii: DAHNA este prima aplicație care combină screeningul cardiometabolic pe baza scorurilor de
risc, cu atribuirea automată a planurilor zilnice de dietă
personalizată, conform recomandărilor ghidurilor de
practică medicală, integrate într-un instrument digital
extrem de prietenos. În contextul digitalizării masive
a tuturor domeniilor de activitate, DAHNA poate fi,
pe de o parte, un instrument facil, de utilizat pentru
toti medicii și, pe de altă parte, va contribui la creșterea
gradului de conștientizare a publicului și la implicarea
activă a acestuia, în schimbarea comportamentelor alimentare nesănătoase contribuind, astfel, la un impact
pozitiv în prevenția primară a bolilor cardiovasculare.

DAHNA – CardioScience,
an innovative digital
system for screening and
managing the risk of
cardiometabolic disease
Introduction: Primary prevention of cardiovascular
disease is an area not covered in Romania. Unhealthy
diet is a major risk factor for cardiovascular disease.
DAHNA (Diet According to the Healthy Nutritional
Approach) is an original mobile application launched
and developed by CardioScience S.R.L and which in its
complete version has a double functionality: 1. Screening of the cardiometabolic risk; 2. Creating a personalized healthy diet based on the result of cardiometabolic screening.
Objective: This paper details the two functionalities
and will present the first practical results.
Materials and methods: DAHNA (trademarked) can
be downloaded from the AppStore or GooglePlay on
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any mobile phone regardless of operating system. The
whole application consists of a sequence of screens
(steps) as follows: 1. Creating the risk score based on
the SCORE-2 and SCORE-2OP algorithms for Europe
and Framingham for the USA, respectively. 2. The user
receives instructions corresponding to his / her risk
class (low/medium/high/very high) according to the
recommendations of the Guidelines for the prevention of cardiovascular diseases in force. 3. Based on the
cardiometabolic profile, the application automatically
assigns personalized diet plans (preformed daily menus based on the principles of the Mediterranean Diet
including macro and micronutrients required in the
recommended daily dose). 4. The list of ingredients is
automatically created with the required quantities. 5.
The user can choose between the personal purchase
of the ingredients according to the list or order them
from specialized suppliers. 6. The application also has
a component of medical education in the prevention
of cardiovascular disease through the section „Notifications“. 7. Periodically the application will provide a
follow-up regarding the evolution of the cardiometabolic risk score.
Results: The MVP (Minimum Viable Product) version - without cardiometabolic profile- was downloaded
and used until this abstract was submitted by 18216
users. Of these, 8638 (47.5%) kept the application for
long-term use. The cardiometabolic version is to be released on June 15, 2022. Data recorded between June
15 and September 15, 2022 (users, cardiometabolic
screening statistics, degree of use of personalized diet
programs, user feedback) will be presented at September 2022 Cardiology Congress.
Conclusions: DAHNA is the first application that
combines cardiometabolic screening based on risk
scores with the automatic assignment of daily personalized diet plans according to the recommendations of
medical practice guidelines integrated in an extremely
user-friendly digital tool. In the context of the massive
digitalisation of all areas of activity, DAHNA can be, on
the one hand, an easy-to-use tool for all doctors and, on
the other hand, it will contribute to raising public awareness and active involvement in changing behaviours.
Unhealthy eating thus contributing to a positive impact
in the primary prevention of cardiovascular disease.
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113. Stenoză aortică
subvalvulară decelată în
sarcină
T. Filip, O. Stoia, O.M. Negrea,
M. Teodoru
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sibiu

Introducere: Stenoza aortică subvalvulară este o
afecțiune prezentă în majoritatea cazurilor, încă, din
copilărie, fiind a doua cea mai frecventă cauză pentru
stenoza aortică. Implică, de cele mai multe ori, prezența
unei membrane musculare situată sub valva aortică, ce
produce o obstrucție fixă la nivelul tractului de ejecție
al ventriculului stâng, obstrucție ce poate fi precipitată în anumite condiții de stress hemodinamic. În cazul femeilor cu stenoză aortică subvalvulară, sarcina
constituie o astfel de condiție. Statusul hiperdinamic
caracteristic din sarcină se datorează creșterii debitului
cardiac atât pe seama volemiei cât și a frecvenței cardiace, precum și reducerii rezistenței vasculare sistemice. Diagnosticul acestei afecțiuni se poate suspiciona,
uneori, prin descoperirea unui suflu sistolic sau prin
demascarea simptomatologiei în timpul evenimentelor
solicitante hemodinamic.
Prezentare de caz: Punem în discuție cazul unei paciente în vârstă de 39 de ani cunoscută cu hipertensiune
arterială cu debut în timpul primei sale sarcini și diagnosticată cu stenoză aortică subvalvulară în decursul
celei de a doua sarcini. Ulterior, se interneaza acuzand
dispnee la eforturi mici-medii și fatigabilitate. Din antecedentele personale fiziologice se rețin cele două sarcini obținute prin fertilizare in vitro, cu preeclampsie
ușoară în cursul primei sarcini și cu tratament medicamentos antihipertensiv pe parcursul ambelor sarcini cu
metildopa. Obiectiv, TA=145/80 mmHg, AV=100/min,
zgomote cardiace ritmice cu prezența unui suflu sistolic cu punct maxim în focarul aortic, de grad V/VI, cu
iradiere în toate focarele de auscultație și la nivelul vaselor mari de la baza gâtului. Ecocardiografic se pune în
evidență VS nedilatat, cu cinetică omogenă, FE> 55%;
precum și prezența stenozei aortice subvalvulare semnificative cu gradienți transvalvulari crescuți. În cadrul
ecografiei transesofagiene se constată accelerarea flu-

xului în zona subaortică prin protruzionarea septului
interventricular bazal și prezența unei membrane cu
dispoziție circumferențială ce realizează obstrucție la
nivelul tractului de ejecție. Se decide efectuarea unui
IRM cardiac ce confirmă aspectul de obstrucție subvalvulară aortică printr-o fină membrană subvalvulară, cu
SIV bazal, ce proemină în tractul de ejecție și reducerea
unghiului aorto-septal, cu sugestie de sept bazal sigmoid, fără caracteristici de cardiomiopatie hipertrofica.
Particularitatea cazului: În contrast cu patologia pediatrică, stenoza aortică subvalvulară prezintă în general
o evoluție mai lentă la adulți. Sunt puține cazuri, documentate în literatura de specialitate, de stenoză aortică
subvalvulară diagnosticată în sarcină. Din acest motiv,
informațiile legate de conduita terapeutică optimă, în
această patologie, sunt relativ limitate. În gestionarea
acestui caz am alcătuit o echipă multidisciplinară pentru a pune în discuție oportunitatea intervenției chirurgicale ca următor pas, în demersul terapeutic al pacientei. Particularitatea cazului o reprezintă manifestarea
de novo a unei patologii relativ rare, respectiv stenoză
aortică subvalvulară cu caracter high flow high gradient, în condiții de solicitare hemodinamică indusă de
sarcină.

Subvalvular aortic
stenosis diagnosed
during pregnancy
Introduction: Subaortic stenosis most often becomes manifest since childhood and is the second most
frequent cause of aortic stenosis. It frequently originates from the presence of a muscular membrane under
the aortic valve which causes left ventricular outflow
obstruction. Certain situations defined by an increased hemodynamic stress can aggravate the obstruction.
Pregnancy can present itself as such a situation. The often-found hyperdynamic cardiovascular status in pregnancy is characterized by an increase in cardiac output
due to an elevated stroke volume and heart rate and
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a reduced systemic vascular resistance. The suspicion
of subaortic stenosis can occasionally be raised upon
discovering a systolic murmur or by unmasking typical
clinical symptoms during demanding hemodynamic
events.
Case presentation: This is the case of a 39-year-old
patient with a known history of arterial hypertension which began during her first pregnancy. In addition, she was diagnosed with subaortic stenosis during
her second pregnancy while performing a routine
check-up. The patient was later admitted complained
of dyspnea precipitated by small to moderate physical
exertion. Of relevance from her personal history are
the two pregnancies obtained by in-vitro fertilization,
with mild preeclampsia during her first pregnancy. Her
hypertension was controlled with Metildopa during
both pregnancies. Clinical examination revealed the
following findings: BP= 145/90 mm Hg, HR= 100 bpm,
rhythmic heart sounds with the presence of a systolic
murmur, loudest over the right second intercostal space, radiating in all auscultation points and along the
large vessels at the base of the neck. Heart ultrasound
examination showed an LV with a normal size and normal contractile function, EF>55% and with the presence of severe subaortic stenosis with high transvalvular
gradients. Transesophageal echocardiography showed
accelerated flow in the subaortic area due to the protrusion of the basal septum and the presence of a circumferential membrane, as causes for the underlying
LVOT obstruction. Cardiac MRI was performed to
confirm the aspects described by ultrasound and concluded upon the presence of subaortic obstruction due
to a fine subvalvular membrane, with an enlarged, sigmoid-shaped, basal septum obstructing the LVOT and
a reduction of the aortoseptal angle. The characteristic
findings of hypertrophic cardiomyopathy were not observed.
Case particularity: In contrast to pediatric pathology,
subaortic stenosis has a more gradual evolution in
adults. There are few documented cases in the current
literature of subaortic stenosis diagnosed in pregnancy.
For this reason, a consensus regarding the optimal therapeutic course for these patients has not yet been established. In the management of this case we put together
a multidisciplinary team to discuss the opportunity of
surgical intervention as the next step. The peculiarity of
this case is the de novo manifestation of a relatively rare
pathology, i.e. subaortic stenosis with high flow, high
gradient characteristics, precipitated by pregnancy-induced hemodynamic stress.
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114. Fragilitate
semnificativă în contextul
asocierii a două patologii
cardiace
M. Pană1, C. Mărgineanu1, G. Dragoș2,
G. Oliviana1, R. Razvan2, K. Iulia2,
P. Pavel2, I. Vlad1, A. Laura Elena1,
C. Ovidiu1
1
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2
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Stenoza aortică (SA) degenerativă este o
boală care afectează peste 4% din populația octogenară. Tratamentul care îmbunătățește prognosticul pacientului este înlocuirea valvei aortice. O proporție semnificativă dintre acești pacienți, mai frecvent bărbații
de peste 80 de ani, asociază amiloidoză cardiacă (AC)
senilă TTR. Comparativ cu pacienții cu SA izolată,
pacienții cu SA-AC au o capacitate funcțională redusă,
un risc crescut de insuficiență cardiacă (IC) și de deces.
Într-un studiu recent s-a demonstrat că prognosticul
pacienților cu SA este îmbunătățit de înlocuirea valvei
aortice, chiar și în cazul asocierii SA-AC. Adaugarea
terapiei modificatoare de boală specifică AC TTR le
îmbunătățește suplimentar prognosticul.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 84 de ani, cu fragilitate, sarcopenie și capacitate
funcțională scăzută, diagnosticat recent cu SA strânsă.
Este internat pentru evaluarea indicației de înlocuire
percutană a valvei aortice (TAVI), fiind sever congestiv și decondiționat muscular. Din istoric menționăm
„pseudo-vindecarea” hipertensiunii arteriale, necesitând eliminarea progresivă a medicației antihipertensive pe parcursul ultimilor 2 ani, evoluând, ulterior, cu
hipotensiune ortostatică.
Concomitent cu decongestia pacientului, se inițiază
protocolul preoperator. Biologic prezintă NTproBNP
crescut, troponină crescută, fără dinamică semnificativă, retenție azotată și status carențial. Electrocardiograma înregistrează FiA, unde r puțin ample în DIII,
aVF, V1-V4. Ecocardiografia transtoracică confirmă
SA strânsă cu gradient păstrat (viteza maximă 5,78
m/s), funcție sistolică păstrată a VS, dar cu hipertro-
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fie concentrică de ventricul stâng severă, ce determină
gradient maxim dinamic intraventricular de 42 mmHg;
menționăm și s’ lateral 5 cm/s, GLS global scăzut, cu
gradient bază-apex (valori aproape normale apical)
și lichid pericardic circumferențial în cantitate mică,
persistent după decongestie. În contextul elementelor
particulare, am ridicat suspiciunea de AC asociată.
Bilanțul lanțurilor ușoare clonale serice și urinare a fost
negativ, infirmând AC AL. Considerăm că beneficiul
TAVI se menține chiar și pentru o astfel de asociere
patogenică severă, știind datele recente epidemiologice
ale pacienților cu AS-AC și ultimele posibilități terapeutice.
Bilanțul pre-TAVI: coronarografia normală, CT cardiac și aortă- anatomie favorabilă pentru TAVI. Procedura s-a efectuat fără complicații, iar scintigrafia osoasă
cu bifosfonați confirmă diagnosticul de AC TTR (scor
Perugini 2/3).
Post-TAVI, evoluează cu îmbunătățirea ușoară a
capacității de efort.
Particularitatea cazului: Asocierea dintre SA și AC
TTR scade semnificativ calitatea vieții pacientului și
speranța lui de viață. Inutilitatea unei intervenții de
tip TAVI a devenit dificil de apreciat pentru astfel de
pacienți, pentru care este disponibilă în prezent terapia cu tafamidis. În cazul prezentat, însă, procedura
intervențională a dus la o ușoară ameliorare a calității
vieții, dar prognosticul pe termen lung rămâne nefavorabil din cauza întârzierii administrării medicației
specifice AC TTR.

Significant frailty in the
context of the association
of two cardiac diseases
Introduction: Degenerative aortic stenosis (AS) is a disease seen in 4% of the octogenary population. Aortic
valve replacement is the treatment that improves the
prognosis of the patient. A significant proportion of
these patients, more frequently men over 80 years old,
also have wild type TTR cardiac amyloidosis (CA). In
comparison with patients with sole AS, patients with
AS-CA have a reduced functional capacity and increased risk of heart failure and death. A recent study demonstrated that the prognosis of patients with AS is
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improved by the replacement of the aortic valve, even
in the presence of the AS-CA association. Adding the
specific TTR CA disease modifying therapy additionally improves their prognosis.
Case presentation: We present the case of an 84 years
old male, with frailty, sarcopenia and low functional
capacity, recently diagnosed with severe AS. He is hospitalized for the evaluation of the indication of percutaneous aortic valve replacement (TAVI), being severely
congestive and muscular deconditioned. From his history we mention the „pseudo-healing” of the arterial
hypertension, with the need of progressive removal of
the antihypertensive treatment during the last 2 years,
and the evolution with orthostatic hypotension.
The patient’s decongestion was initiated concomitant with the periinterventional protocol. The lab tests
showed high NTproBNP, high troponin, without significant dynamics, renal impairment and deficiency status. The electrocardiogram records AFib, low amplitude
r waves in DIII, aVF, V1-V3. Transthoracic echocardiography confirms the severe AS with preserved gradient
(maximum velocity 5.78m/s), normal left ventricular
function, but with concentric hypertrophy that determines a maximal dynamic intraventricular gradient of
42 mmHg; we also mention lateral s’ 5 cm/s, reduced
global GLS, with base-apex gradient (almost normal
values of the apex) and low quantity of circumferential pericardial effusion, persistent after decongestion.
In the context of particular elements, we raised the suspicion of associated CA. The result of both blood and
urinary clonal light chains was negative, infirming AL
CA. We consider that the benefit of TAVI is maintained
even with this severe pathogenic association, knowing
the recent epidemiological data of patients with SA-CA
and the last therapeutic possibilities.
The findings before TAVI: normal coronarography,
cardiac and aortic CT- normal anatomy for TAVI. No
complications emerged during the procedure and the
bon nuclear scintigraphy with diphosphonate confirmed the diagnosis of TTR CA (Perugini score 2/3).
After TAVI, he evolves with the slight improvement
of the quality of life.
Case particularity: The association between AS and
TTR CA significantly reduces the patient’s quality of
life and his life expectancy. The uselessness of an intervention like TAVI became difficult to appreciate for
this type of patients because the present availability of
the therapy with tafamidis. But, in the case of our patient, even though the interventional procedure led to a
slight improvement of the quality of life, the long-term
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prognosis remains unfavorable due to the delay of TTR
CA specific treatment administration.

115. Infecția SARS-CoV-2
și insuficiența cardiacă
congestivă la pacientă
vârstnică cu afectare severă
valvulară reumatismală și
degenerativă
C. Grigore, S. Zamfir, A.L. Bălăceanu
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan“, București

Introducere: Istoricul de boală cardiacă reumatismală
rămâne o cauză importantă de insuficiență cardiacă ce
predispune pacientul la un prognostic sever, iar o acutizare a bolii pe fondul unei infecții virale poate conduce
la patologie nouă în ceea ce privește pacientul vârstnic.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 82 ani se prezintă la camera de gardă pentru astenie fizică marcată, tuse cu expectorație muco-purulentă și dispnee de
repaus cu ortopnee. Din antecedentele personale patologice reținem: fibrilație atrială permanentă, hipertensiune arterială esențială grad II ESC/ESH, insuficiență
cardiacă congestivă clasa II NYHA cu FEVS păstrată,
boală aortică reumatismală (stenoză aortică medie și
regurgitare grad II), boală mitrală reumatismală cu
stenoză strânsă și regurgitare moderat-severă, accident ischemic tranzitor recent cu hemipareză dreaptă
remisă, pareză facială centrală remisă, atrofie cerebrală, boală de vase mici cerebrale, diabet zaharat tip 2,
hipotiroidism, infecție SARS COV 2 recentă. Pacienta
era anticoagulată la domiciliu cu acenocumarol. Examenul obiectiv evidențiază leziune sacrată de decubit,
abdomen destins prin panicul adipos, fără adenopatii,
formațiune tumorală mobilă pe planul subiacent, ușor
dureroasă la palpare, de dimensiuni mici la nivelul cadranului central al sânului stâng, SpO2=98% cu 5l O2 pe
mască facială, TA=134/80 mmHg, AV=80bpm, edeme
gambiere bilateral. Examenul biologic la internare relevă ușor sindrom de retenție azotată, sindrom biologic
inflamator, ușor dezechilibru electrolitic, NT proBNP
cu valori mult crescute, limfopenie și anemie ușoară.
Electrocardiograma pune în evidență fibrilația atrială
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permanentă, AV=70 bpm, ax QRS la -14 grade, fără
modificări acute de repolarizare.
Având în vedere complexitatea patologiei pacientei,
s-a decis efectuarea unei computer tomografii al cărei
rezultat a fost o cadiomegalie globală cu lamă fină de
lichid pericardic, revărsat pleural bilateral, adenopatii mediastinale, procese de condensare pulmonare în
LID și LIS și arii de geam mat bilateral. Afectarea reumatismală valvulară mitrală și aortică evidențiată prin
ecocardiografie transtoracică, cu dilatare importantă
de atriu stâng de cca 10 cm, s-a asociat cu modificări
degenerative valvulare la o pacientă vârstnică, cu FEVS
mediu redusă.
Formațiunea nodulară de la nivelul sânului a fost
investigată prin mamografie digitală cu tomosinteză,
având drept concluzie un diagnostic de neoplazie mamară dreaptă și mastită carcinomatoasă.
Particularitatea cazului: Pacientul vârstnic cu patologie acută poate ascunde, atât boli mai puțin întâlnite în
practica curentă cât și tumori maligne asimptomatice,
ce necesită abord multidisciplinar și evaluarea permanentă a raportului risc-beneficiu privind managementul terapeutic.

SARS-CoV-2 infection
and congestive heart
failure in elderly patient
with severe rheumatic
and degenerative valve
damage
Introduction: The personal history of rheumatic heart
disease remains a major cause of heart failure that predisposes the patient to a severe prognosis and an exacerbation of the disease due to a viral infection can lead
to new pathology in the elderly patient.
Case presentation: The 82-year-old female patient presented to the emergency department for marked physical weakness, cough with muco-purulent sputum and
dyspnea at rest with orthopnea. Past medical history
is significant for permanent atrial fibrillation, essential hypertension grade II ESC / ESH, congestive heart
failure class II NYHA with preserved efection fracti-
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on, rheumatic aortic disease (mild aortic stenosis and
regurgitation grade II), mitral rheumatic disease with
severe stenosis and mild-severe regurgitation, recent
ischemic stroke with remission of right hemipalsy, remission of central facial palsy, cerebral atrophy, cerebrovascular disease, type 2 diabetes, hypothyroidism,
recent SARS Cov 2 infection. The patient was anticoagulated at home with acenocoumarol. The physical
examination reveals a sacral decubitus ulcer, swollen
abdomen by fat tissues, no lymphadenopathy, mobile
abnormal mass on the underlying skin plane, slightly
painful to touch, small in the central quadrant of the
left breast, SpO2= 98% with 5l O2 on the face mask,
BP= 134/80 mmHg, HR= 80 bpm, bilateral leg oedema. Biological examination at admission reveals mild
nitrogen retention syndrome, inflammatory syndrome,
mild electrolyte imbalance, high NT proBNP, lymphopenia and mild anemia. The electrocardiogram shows
permanent atrial fibrillation, AV=70 bpm, QRS axis
at -14 degrees, without acute repolarization changes.
Given the complexity of the patient’s pathology, it was
decided to perform a computed tomography scan, which resulted in a global cardiomegaly with a small pericardial effusion, bilateral pleural effusion, mediastinal
lymphadenopathy, pulmonary condensation in right
lower lobe and left lower lobe and areas of bilateral
ground glass opacities. Mitral and aortic valvular rheumatic damage revealed by transthoracic echocardiography, with significant dilatation of the left atrium of
about 10 cm, was associated with valvular degenerative changes in an elderly patient with low mean LVEF.
The nodular mass from the breast was investigated by
tomosynthesis mammography, concluding a diagnosis
of right breast neoplasia and mastitis carcinomatosa.
Case particularity: The elderly patient with acute
pathology can hide both diseases less common in current practice and asymptomatic malignancies, which require a multidisciplinary approach and ongoing
assessment of the risk-benefit ratio of therapeutic management.
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116. Sindromul Heyde –
mai mult decât o stenoză
aortică
A. Ouatu1,2, O.N. Buliga-Finiș1,2,
D.M. Tănase1,2, N. Dima1,2,
C.M. Bădescu1,2, E.M. Gosav1,2,
D. Popescu1,2, P.N. Serițean-Isac1,2,
D. Teodorescu1,2, C. Rezuș1,2
1

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa“, Iași
2
Clinica III Medicală, Spitalul Clinic Județean de
Urgență „Sf. Spiridon”, Iași

Introducere: Stenoza aortică este cea mai comună valvulopatie a vârstnicului, la aceasta vârsta fiind diagnosticate și alte patologii digestive și hematologice. Sindromul Heyde alcătuit din triada specifică: stenoză aortică,
angiodisplazie intestinală, sindrom von Willenbrandt
este o patologie puțin diagnosticată, ce poate ridica
probleme de tratament pe termen lung.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârsta de 70 de ani, cu proteză metalică în poziție aortică, anticoagulată oral cronic, adresată în regim de
urgență pentru hematemeză, greață și stare generală
influențată. Endoscopia digestivă superioară, efectuată
exclude o patologie acută gastroduodenală, fapt confirmat și de angiografia CT abdominală, sugerând, astfel, o tulburare de coagulare (INR subunitar). Evoluția
este marcată de apariția unui hematom la nivelul feței
supero-interne a coapsei stângi cu instalarea șocului
hemoragic cu necesar vasopresor. În urma tratamentului specific se obține ameliorarea clinică și paraclinică
a pacientei. Endoscopia cu videocapsulă a confirmat
prezența angiodisplaziilor intestinale.
Particularitatea cazului: Stenoza aortică și patologia
digestivă hemoragică constituie, în acest caz, ipotezele de diagnostic ale unui sindrom Heyde, susținut, atât
de originea digestivă a sângerării cât și de valvulopatia
aortică.
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Heyde syndrome – more
than aortic stenosis
Introduction: Aortic stenosis is the most common
valvulopathy of the elderly, at this age being diagnosed with other digestive and hematological pathologies.
Heyde syndrome characterized by a specific triad: aortic stenosis, intestinal angiodysplasia, von Willenbrand
syndrome is a poorly diagnosed pathology, which can
raise long-term treatment issues.
Case presentation: We present the case of a patient
of 70 years old, with aortic prosthetic metallic valve
and chronic oral anticoagulation, who is addressed in
emergency for hematemesis and nausea. The esophagogastroduodenoscopy is performed and excludes an
acute gastroduodenal pathology, a fact also confirmed
by abdominal CT angiography, thus suggesting a coagulation disorder (INR below 1). The evolution is marked by the appearance of a hematoma on the superointernal face of the left thigh with the installation of
the hemorrhagic shock with the necessary vasopressor
support. Following the specific treatment, the clinical
and paraclinical improvement of the patient is obtained. Video capsule endoscopy confirmed the presence
of intestinal angiodysplasias.
Case particularity: Aortic stenosis and hemorrhagic
digestive pathology are, in this case, the diagnostic
hypotheses of a Heyde syndrome, supported by both
the digestive origin of bleeding and the aortic stenosis.

117. În căutarea
vinovatului: pacientul
sau boala
M.C. Iancu1, C.M. Stănescu2, A. Grigore3,
Ș.I. Moroi1, G.A. Dan2
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu”, București
2
Spitalul Clinic Colentina, București
3
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Theodor Burghele“,
București

Introducere: Congestia este principalul motiv de spitalizare la pacienții cu insuficiență cardiacă acut de160
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compensată, fiind o țintă importantă pentru terapie.
Cu toate acestea, obținerea unei decongestii complete
poate fi o provocare. În plus, congestia reziduală la externare este asociată cu un risc ridicat de respitalizare
precoce și deces.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei femei de 73
de ani cu dispnee de repaus și edeme periferice. Acesta
este al treilea episod de insuficiență cardiacă acută în
ultimele 2 luni, după o operație de neoplasm mamar.
Pacienta este cunoscută cu stenoză mitrală reumatismală din adolescență. Valvulopatia mitrală reumatismală este o patologie frecventă în țările în curs de dezvoltare, care este încă relevantă în România din cauza
pacienților adulți neoperați la timp.
Examenul clinic a evidențiat dispnee în repaus și ortopnee, edeme periferice bilaterale, distensie venoasă
jugulară, raluri pulmonare bazale, saturația de oxigen
79% în aerul atmosferic și 93% cu oxigen. Radiografia
toracică a evidențiat cardiomegalie, hiluri pulmonare
mărite bilateral și revărsat pleural drept. Ecocardiografia a evidențiat stenoză și regurgitare mitrală severă, cu un volum al atriului stâng indexat la suprafața
corporală de 126mL/mp, stenoză aortică ușoară, fracție
de ejecție a ventriculului stâng prezervată, distensie a
venei cave inferioare și presiune arterială pulmonară
crescută. Electrocardiograma a arătat fibrilație atrială
cu frecvență ventriculară de 90 de bătăi pe minut, unde
T inversate în DIII și aVF. Valoarea NTproBNP la internare a fost de 1829pg/mL.
A fost inițiat tratamentul cu diuretic de ansă intravenos intermitent în doze de până la 160mg Furosemid pe
zi, cu răspuns clinic favorabil și reducerea NTproBNP
până la 926pg/mL.
La două zile după externare, a fost reinternată cu dispnee severă, anxietate extremă și congestie importantă.
NTproBNP era mult crescut (5653pg/mL). Pe electrocardiogramă se observă fibrilație atrială cu frecvență
ventriculară rapidă - 130 pe minut. În căutarea unei
explicații, am aflat că pacienta și-a întrerupt complet
tratamentul diuretic și beta-blocant la domiciliu.
Tratamentul cu diuretic de ansă a fost inițiat din nou,
în asociere cu diuretice tiazidice și evoluția a fost favorabilă cu decongestie lentă și ameliorare clinică.
Particularitatea cazului: Acest caz face referire la non
aderența la tratament ca o cauză importantă de decompensare acută și respitalizare, în special la o pacientă
cu patologie valvulară necorectată chirurgical. Cel mai
probabil complianța redusă a atriului stâng a fost un
factor important care a contribuit la creșterea rapidă a
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presiunii atriale stângi, împreună cu frecvența cardiacă
crescută.
Deși stenoza mitrală este rară în zilele noastre, încă
întâlnim pacienți neoperați, care reprezintă o provocare terapeutică. La această pacientă riscul chirurgical
a fost considerat prea ridicat, astfel încât prognosticul
pacientei este nefast, însă o îmbunătățire pe termen
scurt este posibilă prin decongestie. O decizie terapeutică luată împreună cu pacientul este necesară pentru a
crește aderența la tratament.

Looking for the culprit:
patient or illness
Introduction: Congestion is the main reason for hospitalization in patients with acute decompensated heart
failure and is an important target for therapy. However,
achieving complete decongestion can be challenging.
Furthermore, residual congestion before discharge
from hospital is associated with a high risk of early rehospitalization and death.
Case presentation: We present a case of a 73 year old
female with dyspnoea at rest and peripheral oedema. This is the third episode of acute heart failure in
2 months after surgery for breast cancer. The patient
had rheumatic mitral stenosis with regurgitation and
secondary tricuspid insufficiency. Mitral rheumatic disease is a well-known pathology in developing countries that is still relevant in Romania because of adult
un-operated patients.
The clinical exam revealed dyspnoea at rest and orthopnoea, bilaterally peripheral oedema, jugular venous distension, pulmonary rales, SpO2 79% aa and 93%
with oxygen. Chest Rx suggested right pleural effusion.
Echocardiography showed severe mitral stenosis and
regurgitation, with a left atrium volume of 126mL/m2,
mild aortic stenosis, preserved left ventricular ejection fraction, inferior vena cava distension and elevated
pulmonary arterial pressure. The electrocardiogram
revealed atrial fibrillation with 90 beats per minute, inverted T waves in DIII and aVF. NTproBNP value was
1829pg/mL.
Treatment with intermittent intravenous loop diuretics was initiated (160mg Furosemide per day) with favourable clinical response and reduction of NTproBNP
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as much as 962pg/mL and the patient was discharged
after 12 days.
Two days after discharge she was admitted again
with severe dyspnoea, extreme anxiety and important
congestion as well as an elevated NTproBNP (5653pg/
mL). The electrocardiogram showed atrial fibrillation
with high ventricular rate (130 beats per minute). In
searching for an explanation, we found out that the
patient had completely stopped her diuretic and beta
blocker treatment at home.
Intensive loop diuretic treatment was again initiated
in association with thiazide diuretics and the evolution
was favourable with slow decongestion and clinical improvement.
Case particularity: This case points to the non-adherence to treatment as an important cause of acute decompensation and hospitalization, especially in a patient with not corrected valvular disease. We presumed
that reduced left atrial compliance was an important
contributing factor for the rapid increase of left atrial
pressure as well as the high ventricular frequency
Although mitral rheumatic stenosis is rare nowadays,
we still encounter un-operated patients who represent
a therapeutic challenge. For this patient the surgical
risk was considered too elevated, hence the prognosis
of the patient is ominous, however short-term improvement could be obtained by decongestion. A shared
decision is mandatory to improve patient’s adherence.

118. Pe muchie de cuțit…
C.A. Adam1, D. Mare1, G. Ionescu1,
B. Caba1, L. Lucaci2, M.C. Boureanu1,
D. Marcu3, R. Sascău2, C. Stătescu2
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Introducere: Etiopatogenia stenozei mitrale este variată, cea mai frecventă cauză fiind reumatismul articular
acut care determină afectarea concomitentă a foițelor
valvulare și a aparatului valvular. Afectarea reumatică
a endocardului a fost documentată la peste 85% din161
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tre pacienții cu această valvulopatie, modificările fiind
variabile ca severitate, de la inflamație și apariția cicatricelor fibroase la nivelul aparatului valvular, până la
îngroșarea și calcificarea valvelor, fuziunea comisurilor
și scurtarea sau fuzarea comisurilor. Deși prevalența
reumatismului articular acut este în continuă scădere,
stenoza mitrală secundară acestuia rămâne, în continuare, o problemă de sănătate publică, ce necesită un
management extensiv, de multe ori în echipe multidisciplinare prin prisma impactului major asupra morbimortalității.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 69 de ani, fumătoare, cunoscută cu boală
mitrală reumatismală moderată, fibrilație atrială permanentă și disfuncție sistolică moderată de ventricul
stâng (VS), care se prezintă pentru dispnee la eforturi
minime, fatigabilitate și palpitații, fără angină, simptomatologie accentuată de 1 lună. Examen clinic: facies
mitral, jugulare turgescente, semn Hartzer, suflu cu
ascultație maximă endapexiană, edeme gambiere. Electrocardiogramă: fibrilație atrială cu alură ventriculară
medie 120/minut, AQRS -20 grade, fără modificări
de fază terminală. Probe biologice: sindrom inflamator, anemie feriprivă, retenție azotată, hiperglicemie,
INR 5,81. Ecocardiografic: VS nedilatat, cu disfuncție
sistolică moderată prin hipokinezie difuză (fracție de
ejecție VS 40%), dilatare biatrială, foramen ovale patent, valva mitrală anterioară cu deschidere în dom și
calcificare voluminoasă de inel mitral posterior. Regurgitarea mitrală este moderată, aspect ecocardiografic
discordant față de tabloul clinic, ceea ce impune efectuarea ecocardiografiei de stres cu dobutamină. Nu se
evidențiază modificări semnificative ale gradienților,
ariei orificiului sau volumului regurgitant, argumente
pentru temporizarea intervenției chirurgicale și ajustarea schemei terapeutice (inițiere inhibitor de SGLT2 și
a combinației Sacubitril/Valsartan).
Particularitatea cazului: Particularitatea acestui caz
constă în discordanța dintre simptomatologie și gradul
severității valvulopatiei apreciat ecocardiografic. Acest
aspect impune o evaluare extensivă pentru stabilirea
conduitei terapeutice optime. Utilizarea ecocardiografiei de stres (în timpul efortului fizic sau cu dobutamină)
este utilă și recomandată, deopotrivă la această categorie de pacienți, prin caracterizarea semnificației hemodinamice a stenozei mitrale obținându-se informații
prognostice.

162

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

On a knife edge...
Introduction: The pathophysiology of mitral stenosis
is varied, the most common cause being acute articular rheumatism which causes concomitant damage to
the valve leaflets and the valve apparatus. Rheumatic
damage to the endocardium has been documented in
more than 85% of patients with this valvular disease,
with changes ranging in severity from inflammation
and fibrous scarring of the valve apparatus to thickening and calcification of the valves, or shortening and
fusion of the commissures. Although the prevalence of
acute rheumatic fever is steadily decreasing, mitral stenosis secondary to it remains a public health problem
requiring extensive management, often in multidisciplinary teams because of its major impact on morbidity
and mortality.
Case presentation: We present the case of a 69-yearold female patient, smoker, known with moderate rheumatic mitral valve disease, permanent atrial fibrillation and moderate left ventricular (LV) systolic dysfunction, presenting for dyspnea on minimal exertion,
fatigue and palpitations, without angina, symptoms
marked for 1 month. Clinical examination: mitral facies, turgid jugular, Hartzer’s sign, maximal endapexian
listening murmur, gambian edema. Electrocardiogram:
atrial fibrillation with mean ventricular rate 120/minute, AQRS -20 degrees, no end-phase changes. Biological
tests: inflammatory syndrome, iron deficiency anemia,
nitrogen retention, hyperglycemia, INR 5.81. Echocardiography: Non-dilated LV with moderate systolic
dysfunction through diffuse hypokinesia (LV ejection
fraction 40%), biatrial dilatation, patent foramen ovale,
domed anterior mitral valve and voluminous calcification of posterior mitral annulus. Mitral regurgitation
is moderate, discordant with clinical picture, for which dobutamine stress echocardiography is performed.
No significant changes in gradients, area of the valvular
aperture or regurgitant volume were observed, which
would argue for delaying surgery and adjusting the
therapeutic regimen (initiation of SGLT2 inhibitor and
Sacubitril/Valsartan combination).
Case particularity: The particularity of this case lies in
the discordance between the symptoms and the degree
of severity of valvulopathy assessed echocardiographically. These patients require extensive evaluation to determine the optimal therapeutic management. The use
of stress echocardiography (during physical training or
with dobutamine) is useful and recommended for these patients as well by characterizing the hemodynamic
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significance of mitral stenosis and obtaining prognostic
information.

119. Stenoza mitrală
severă, postreumatismală –
complicații
L. Haj Ali, M.V. Ivan, L. Dăniluc, M. Țurcan
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu“,
Timișoara

Introducere: Valvulopatiile mitrale reprezintă una
dintre cauzele principale ale fibrilației atriale, precum
și a agravării insuficienței cardiace. Ne propunem să
evidențiem evoluția clinică, la un pacient cu stenoză
mitrală severă, discutând opțiunile terapeutice optime
și prognosticul bolii.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 68 de ani, pensionar, cunoscut cu stenoză mitrală severă postreumatismală, insuficiență tricuspidiană severă, hipertensiune pulmonară secundară severă, ciroză hepatică decompensată, se prezintă în unitatea de primiri urgențe
cu stare generală influențată, dureri în etajul abdominal
superior, fatigabilitate, simptomatologie agravată progresiv în ultimele zile. Electrocardiograma relevă bradicardie severă pe fond iatrogen. Pe parcursul internării
a prezentat episoade repetate de edem pulmonar acut,
decompensări pe fondul valvulopatiilor mitro-aortice
severe, de menționat privind acest aspect, că ecocardiografic se documentează atriul stâng mult dilatat și hipertensiune pulmonară secundară severă (PSAP> 100
mm Hg). A urmat tratamentul medicamentos conform
ghidului cu ameliorarea simptomatologiei. În cazul hipertensiunii pulmonare severe tratamentul chirurgical
reprezintă o opțiune terapeutică optimă? Se poate opta
pentru o intervenție minim invazivă?
Particularitatea cazului: O particularitate a cazului
este reprezentată de refuzul tratamentului chirurgical
în antecedente, cu consecințele evoluției bolii valvulare
reumatismale și anume fibrilație atrială, hipertensiune
pulmonară secundară severă, precum și complicații extracardiace (ciroză cardiacă).
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Severe postreumatismal
mitral stenohesis –
complications
Introduction: Mitral valve disease is one of the main
causes of atrial fibrillation and worsening heart failure.
We aim to highlight the clinical course in a patient with
severe mitral stenosis, discussing optimal therapeutic
options, and the prognosis of the disease.
Case presentation: A 68-year-old retired patient with
known severe post-rheumatic mitral stenosis, severe
tricuspid insufficiency, severe secondary pulmonary
hypertension, decompensated cirrhosis of the liver,
presented to the emergency department with a disturbed general condition, upper abdominal pain, fatigue,
symptoms progressively worsened in the last few days.
Electrocardiogram revealed severe bradycardia on iatrogenic background. During hospitalization he presented repeated episodes of acute pulmonary edema,
decompensations due to severe mitral-aortic valvulopathy, and it should be noted that echocardiographically the left atrium was dilated and there was severe
secondary pulmonary hypertension (PSAP> 100 mm
Hg). He followed the drug treatment according to the
guidelines with improvement of symptoms. In case of
severe pulmonary hypertension is surgical treatment
an optimal therapeutic option? Is minimally invasive
surgery an option?
Case particularity: A particularity of the case is the
refusal of surgical treatment in the past, with the consequences of the evolution of rheumatic valvular disease, namely atrial fibrillation, severe secondary pulmonary hypertension and extracardiac complications
(cardiac cirrhosis).
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120. Purpura Henoch–
Schönlein și endocardita
subacută infecțioasă la un
bărbat cu infecție sistemică
cu Gardnerella vaginalis
C. Dodul1, O.A. Bauer1, L.C. Nechita1,
C. Guțu2
1

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“,
Galați
2
Spitalul Militar de Urgență, Galați

Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) este o boală
cu morbiditate și mortalitate ridicată, adesea prezentată ca o boală multisistemică. Caracteristicile sale heterogene reprezintă o provocare de diagnostic. Conform
literaturii de specialitate, frecvența leziunilor cutanate
la pacienții cu EI confirmată, variază foarte mult (5%25% dintre cazuri). Purpura nu este patognomonică
pentru endocardita infecțioasă, putând fi întâlnită și în
alte situații. Ghidul Societății Europene de Cardiologie
include manifestările vasculare și imunologice ca și criterii minore utile diagnosticului.
Prezentare de caz: Un bărbat în vârstă de 31 de ani,
fără antecedente personale patologice cardio-vasculare cunoscute, s-a prezentat pentru erupție cutanată
nepruriginoasă localizată la nivelul extremităților și
abdomenului, asociind artralgii cu debut, afirmativ, cu
câteva zile anterior. Neagă consumul de alcool, droguri,
fumatul. Neagă activități sexuale cu risc. Examenul
obiectiv la internare evidențiază pacient stabil hemodinamic (TA= 110/40 mmHg, AV= 95 b/min ), pulmonar
-rare raluri subcrepitante bazal, suflu diastolic grad III/
VI în focarul aortic, edeme gambiere moderate, hepatosplenomegalie. Purpura la nivelul extremităților și
abdomenului. Radiografia a obiectivat cardiomegalie,
stază venoasă pulmonară. Analize de laborator: anemie
severă, colestază, NTproBNP 7916 pg/ml, sindrom inflamator. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat VS
dilatat, valva aortică bicuspidă, la nivelul cuspei stângi/
noncoronariene formațiune atașată cu lungime de 28
mm (aspect sugestiv pentru vegetație), regurgitare aortică severă, HTP. S-au recoltat 3 seturi de hemoculturi,
cu rezultat pozitiv pentru Gardnerella vaginalis. S-a
inițiat tratament antibiotic cu Metronidazol în asociere
cu Ampicilina, cu evoluție clinica bună.
Particularitatea cazului: Gardnerella vaginalis este un
bacil Gram-variabil descris pentru prima dată în 1953
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și este, de obicei, asociat cu vaginoza bacteriană la femei. Este o cauză rară a uretritei simptomatice și a prostatitei la bărbații activi sexual. În literatură. au fost raportate foarte puține cazuri de sepsis cu Gardnerella la
bărbați, iar recomandările de tratament sunt limitate la
câteva raporturi de caz. Cazul nostru este primul raportat în care, Gardnerella vaginalis a determinat endocardita infecțioasă cu manifestări cutanate asociate, la un
bărbat tânăr, imunocompetent. Acest caz reamintește
complexitatea agenților patogeni incriminați în endocardita infecțioasă și demonstrează că organisme
neobișnuite pot duce la infecții neașteptate și severe.
Deși, G. vaginalis este, de obicei, asociată cu infecții vaginale, poate provoca, rar, boli sistemice semnificative.

Henoch–Schönlein purpura
and infective subacute
endocarditis in a patient
with a systemic infection
with Gardnerella Vaginalis
Introduction: Infective endocarditis (IE) is a disease
which can result in high morbidity and mortality, often
presented as a multisystemic disease. Its heterogeneous
characteristics represent a diagnostic challenge. According to the literature, the frequency of skin lesions in
patients with confirmed IE varies greatly (5% -25% of
cases). Purpura is not pathognomonic of infective endocarditis, and can be found in other situations. The
European Cardiology Society guidelines includes vascular and immunological manifestations as minor diagnostic criteria.
Case presentation: A 31-year-old man with no past
medical history of cardiovascular disease and not
known risk factors presented for non-pruritic rash
located on the extremities and abdomen, associating
arthralgias with affirmative onset a few days earlier. He
denies alcohol consumption, drugs, smoking or risky
sexual activity. The objective examination at the time of
admission shows a stable hemodynamic patient (BP=
110/40 mmHg, AV= 95 b / min), pulmonary basal subcrepitant crackles, grade III / VI diastolic murmur in
the aortic area, moderate leg oedema, hepatosplenomegaly and purpuric lessions on the legs and abdomen.
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Radiography showed cardiomegaly, pulmonary venous
stasis. Laboratory workup is consistent with severe anemia, cholestasis, NTproBNP 7916 pg/ml, inflammatory
syndrome. Transthoracic echocardiography revealed
dilated LV, bicuspid aortic valve, mobile echodense
mass implanted in the left/noncoronary cusp measuring 28 mm (suggestive of vegetation), severe aortic
regurgitation, PAH. 3 sets of blood cultures yielded
Gardnerella vaginalis. Antibiotic treatment with Metronidazole in combination with ampicillin has been
initiated, with good clinical outcome.
Case particularity: Gardnerella vaginalis is a Gram-variable bacillus first described in 1953 and is commonly associated with bacterial vaginosis in women. It is a
rare cause of symptomatic urethritis and prostatitis in
sexually active men. Very few cases of sepsis with Gardnerella have been reported in men in the literature,
and treatment recommendations are limited to a few
case reports. Our case is the first to report that Gardnerella vaginalis caused infective endocarditis with
associated skin manifestations in a young immunocompetent man. This case reminds the complexity of
the pathogens incriminated in infectious endocarditis
and demonstrates that unusual organisms can lead to
unexpected and severe infections. Although G. vaginalis is usually associated with vaginal infections, it can
rarely cause significant systemic disease.

121. Satisfacția lucrului
bine făcut
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Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) reprezintă
infecția plurietiologică a endocardului mural sau valvular, cât și a dispozitivelor intracardiace sau a protezelor valvulare. Diagnosticul și managementul acestei patologii rămân o provocare, prin prisma spectrului clinic polimorf dependent de microorganismul patogen,
cât și de existența sau absența unei patologii cardiace
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preexistente, a comorbidităților, necesitând o abordare
multidisciplinară, așa-zisa „Echipă a Endocarditei”.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de
sex masculin, în vârstă de 53 de ani, diagnosticat cu
diabet zaharat tip 2 în urmă cu 6 ani, fără antecedente
cardiovasculare cunoscute, care declară debutul simptomatologiei în august 2021, prin diplopie, examenul
de specialitate, la acel moment, excluzând o afecțiune
neurologică. Ulterior, pacientul a prezentat febră persistentă și dureri abdominale difuze, însoțite de scădere
ponderală (10 kilograme), motiv pentru care s-a adresat unui spital teritorial unde s-a confirmat prezența
infecției cu Helicobacter Pylori, primind antibioterapie
specifică. În contextul persistenței simptomatologiei,
s-a efectuat un examen computer-tomograf abdominopelvin, care a decelat multiple leziuni ischemice splenice. În evoluție, starea pacientului s-a complicat prin
apariția fenomenelor de insuficiență cardiacă stângă
și a unui suflu cardiac nou-diagnosticat. Astfel, s-a ridicat suspiciunea unei endocardite infecțioase, fiind
redirecționat către Clinica de Cardiologie din cadrul
Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
IM Georgescu”, Iași pentru continuare investigațiilor și
a conduitei terapeutice de specialitate. A negat consumul de droguri intravenoase, cât și istoricul unor proceduri stomatologice recente.
La examinare, pacientul era astenic, afebril, normotensiv (135/55 mmHg), tahicardic (100 bpm), obiectivându-se prezența pulsului Corrigan, a unui suflu
diastolic descrescendo, de intensitate III/VI în focarul
aortic și a sensibilității la palpare în hipocondrul stâng.
Electrocardiograma a documentat tahicardie sinusală, iar investigațiile de laborator un ușor sindrom inflamator nespecific și anemie normocitară. O singură hemocultură, din cele trei recoltate a fost pozitivă
pentru Staphylococcus hominis, meticilino-rezistent.
Ecocardiografia transtoracică a pus în evidență un ventricul stâng dilatat, dar cu funcție sistolică prezervată,
iar la nivelul cuspei coronare drepte a valvei aortice, o
formațiune hiperecogenă, foarte mobilă, de dimensiuni
mari (21/7 mm), sugestivă pentru o vegetație, cu risc
emboligen ridicat, generatoare a unei regurgitări aortice severe. Angiografia coronariană a exclus afectarea
aterosclerotică a acestora și extensia locală a infecției.
Pe baza criteriilor Duke modificate s-a stabilit diagnosticul de EI certă și s-a administrat tratament antibiotic,
conform ghidului în vigoare. Ulterior, s-a realizat înlocuirea chirurgicală a valvei aortice cu proteză mecanică
tip On-X, cu rezultat final foarte bun. Post-operator,
electrocardiografic s-a decelat bloc de ram drept.
165
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Particularitatea cazului: Endocardita infecțioasă cu
stafilococ coagulazo-negativ, la un pacient diabetic,
care asociază complicații clinice și modificări ecocardiografice patologice importante implică un risc suplimentar de mortalitate intraspitalicească. În plus,
prezența unei patologii metabolice, prin disfuncția
imună pe care o generează, crește riscul de apariție, pe
perioada spitalizării, a accidentului vascular cerebral,
șocului septic sau cardiogen. Obiectivarea electrocardiografică a blocului de ram drept post-operator nu
aduce cu sine un risc ridicat de mortalitate, ci doar indică o predispoziție spre a dezvolta bloc atrioventricular de grad înalt. Esențiale rămân, diagnosticul precoce
și profilaxia acestei patologii.

Gratitude for a job well
done
Introduction: Infectious endocarditis (IE) is an infection of the wall or valve endocardium, as well as intracardiac devices or valve prosthesis, caused by a variety
of pathogens, whose managing and diagnosis require a
multidisciplinary approach, the so-called „Endocarditis Team”.
Case presentation: We present the case of a male patient, aged 53, diagnosed with type 2 diabetes, with no
known cardiovascular history, who declared the onset
of symptoms in August 2021, through diplopia, the specialized examination at that time excluding a neurological condition. Subsequently, the patient presented with
persistent fever and diffuse abdominal pain, accompanied by weight loss (10 kilograms), prompting him to
seek treatment at a local hospital where the presence of
Helicobacter Pylori infection was confirmed, receiving
specific antibiotic therapy. In the context of the persistence of the symptoms, an abdomino-pelvic computed
tomography examination was performed which revealed multiple splenic ischemic lesions. During the hospitalization, the patient’s health deteriorated due to the
onset of left heart failure and the discovery of a new cardiac murmur. As a result, the possibility of an infected
endocarditis was raised, and the patient was referred to
the Cardiology Clinic at the Institute of Cardiovascular Diseases „Prof. Dr. George IM Georgescu“, Iași, for
further research and expert treatment. He denied using
intravenous drugs or having any recent dental opera166
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tions. The patient was asthenic, afebrile, normotensive
(135/55 mmHg), but tachycardic (100 bpm), indicating
the existence of Corrigan›s pulse, a diminishing diastolic murmur, III/VI intensity in the aortic focus, and
palpation sensitivity in the left hypochondrium. The
electrocardiogram documented sinus tachycardia, and
laboratory investigations showed a mild nonspecific
inflammatory syndrome and normocytic anemia. Only
one blood culture out of the three harvested was positive for methicillin-resistant Staphylococcus hominis.
Transthoracic echocardiography revealed a dilated left
ventricle, but with preserved systolic function, and at
the level of the right coronary cusp of the aortic valve a hyperechoic formation, very mobile, large (21/7
mm), suggestive of vegetation, at risk high emboligen,
generating severe aortic regurgitation. Coronary angiography ruled out coronary artery desease and the local extent of the infection. Based on the modified Duke
criteria, the diagnosis of definite IE was established and
antibiotic treatment was administered, according to the
current recommendations. Subsequently, the surgical
replacement of the aortic valve with mechanical prosthesis type On-X was performed, with a very good final
result. Postoperatively, electrocardiography revealed a
right bundle branch block.
Case particularity: EI with coagulase-negative staphylococcus in a diabetic patient, which combines clinical
complications and significant pathological echocardiographic changes involves an additional risk of in-hospital mortality. Furthermore, the presence of a metabolic
illness raises the risk of stroke, septic shock, or cardiogen during hospitalization because to the immunological dysfunction it causes. The electrocardiographic
objectification of the bundle branch block as postoperative does not bring with it a high risk of mortality, but
only indicates a predisposition to develop high-grade
atrioventricular block. Early diagnosis and prophylaxis
of this pathology remain essential.
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122. Endocardită
infecțioasă la un pacient
tânăr cu afectare severă
a valvei aortice asociată
cu complicații valvulare și
sistemice multiple
L. Kocsis, Z. Gyalai, A. Rab, C. Vatra,
E. Szasz, A. Frigy
Secția de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean,
Târgu-Mureș

Introducere: În țările dezvoltate endocardita infecțioasă apare în special la pacienții vârstnici, cu afectări
cardiace și expunere la proceduri medicale. Simptomatologia de regulă apare acut, iar prognosticul depinde
de comorbidități și complicațiile apărute, mortalitatea
fiind crescută.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat de
46 de ani, fără antecedente cardiace cunoscute, care a
dezvoltat endocardită infecțioasă cu afectarea severă
a valvei aortice native (insuficiență aortică severă prin
fenestrarea cuspei coronare stângi, dehiscența și ruptura cuspei non-coronare de pe inel) asociat cu multiple complicații cardiace și non-cardiace, aparent fără
condiții predispozante. Germenul implicat, identificat
prin hemocultură, a fost Staphylococcus aureus meticilino-rezistent.
Pe parcursul internării, pacientul a dezvoltat insuficiență cardiacă acută cu anasarcă, colecție pericardică
și pleurală masivă, aritmii cardiace complexe, paralel
cu formarea de abces și pseudoaneurism paravalvular.
A devenit sever afectată funcția pancreatică, hepatică
și renală, pacientul a dezvoltat anemie, hipoproteinemie, dezechilibre hidro-electrolitice majore și abcese
splenice.
Sub tratament complex – antibiotic combinat, vasopresor, diuretic intensificat, de reechilibrare, evoluția
clinică a fost lent favorabilă, cu ameliorarea simptomatologiei precum și a funcției renale și hepatice. După
două luni de tratament susținut, pacientul a fost transferat în stare stabilă pe secția de chirurgie cardiovasculară pentru protezare valvulară.
Particularitatea cazului: Considerăm cazul ca unul
particular sub aspectul complexității afectării cardiace
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și sistemice, precum și evoluției trenante, grave, dar cu
un final optimist.

Infective endocarditis in a
young patient with severe
aortic valve damage,
associated with multiple
valvular and systemic
complications
Introduction: In developed countries, infectious endocarditis occurs mainly in elderly patients with heart
disease and exposure to medical procedures. The
symptoms appear acutely, and the prognosis depends
on comorbidities and complications, with a generally
high mortality.
Case presentation: We present the case of a 46-yearold patient, without known medical history, who developed infectious endocarditis with severe damage of
the native aortic valve (severe aortic insufficiency due
to left coronary cusp fenestration, dehiscence and rupture of the non-coronary cusp from the annulus) associated with multiple cardiac and non-cardiac complications, apparently without predisposing conditions. The
pathogen, identified by blood cultures, was methicillinresistant Staphylococcus aureus.
During the hospitalization, the patient developed
acute heart failure with anasarca, massive pericardial
and pleural effusion, complex cardiac arrhythmias, parallel with formation of paravalvular abscess and pseudoaneurysm. Pancreatic, hepatic, and renal function
was also severely affected, the patient also developed
anemia, hypoproteinemia, major hydro-electrolytic
imbalance and splenic abscesses.
Under complex treatment – antibiotics, vasopressors, diuretics, re-equilibration – the evolution was
slowly favorable, with amelioration of cardiac symptoms and of renal and liver function. After two months
of sustained treatment, the patient was transferred to
the cardiovascular surgery department for aortic valve
replacement.
Case particularity: We consider the case as a particular one, considering the complex cardiac and systemic
167
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involvement and the long and severe course, but with
an optimistic final.

123. Complicație a
endocarditei infecțioase
tratată de chirurgul
vascular
I. Ionac1, C. Văcărescu2, T. Tulhină 1,
M.A. Lazăr2, C. Mornoș2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara
Institutul de Boli Cardiovasculare, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș“,Timișoara
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Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) continuă să
aibă morbiditate și mortalitate înalte, în ciuda evoluției,
atât a tratamentului antibiotic, cât și a celui chirurgical.
Embolia sistemică apare în aproximativ 22 – 50% din
cazurile pacienților cu EI. Complicațiile embolice în EI
se manifestă de cele mai multe ori ca infarct cerebral,
miocardic sau pulmonar și mai rar (4-5%) la nivelul
circulației extremităților, dar este manifestarea pentru
care pacientul se prezintă în serviciul de urgență. Are
un tablou clinic variat, de la o simplă durere, până la
ischemie acută, severă.
Prezentare de caz: Descriem cazul unei paciente de 70
ani, cu proteză biologică mitrală, implantată în urmă
cu 7 ani pentru regurgitare severă și stenoză largă reumatismală și anuloplastie tricuspidiană pentru regurgitare severă secundară, asociat cu hipertensiune pulmonară secundară medie și insuficiență cardiacă NYHA II
cu fracție de ejecție păstrată, patologie compensată sub
tratament. Din antecedente amintim infecții urinare
repetate, ultima în urmă cu două săptămâni, netratată.
Pacienta s-a prezentat cu durere brusc instalată la nivelul membrului inferior stâng, cu sensibilitate și mobilitate abolite, puls absent distal, tegumente reci și palide,
cianoza degetelor I-V, în cadrul unui tablou febril și cu
markeri de inflamație crescuți. Angiografia CT a arătat
ocluzie la nivelul emergenței arterei femurale superficiale stângi (AFSS) și s-a optat de urgență pentru embolectomie cu sondă Fogarty.
Electrocardiograma a arătat fibrilație atrială, iar ecocardiografia transtoracică și transesofagiană au evidențiat mase ecodense atașate de proteza mitrală, certificând diagnosticul de endocardită infecțioasă.
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Hemoculturile recoltate au fost negative, dar histopatologic, fragmentul extras, din AFSS a confirmat embolia septică.
S-a inițiat tratament antibiotic, cu o bună evoluție și
s-a intervenit chirurgical.
Particularitatea cazului: În cazul de față, pacienta s-a
prezentat cu ischemie acută de membru inferior, cu o
cauză mai puțin obișnuită: embolia septică. După managementul în urgență a evenimentului acut s-au continuat investigațiile pentru a stabili cauza accidentului
embolic. Electrocardiograma a arătat fibrilație atrială,
la o pacientă fără tratament anticoagulant, prima suspiciune fiind de tromboză intracardiacă. Ecocardiografia
transtoracică a venit cu date noi, depistând mase ecodense atașate de proteza mitrală și ridicând suspiciunea
de EI, aspecte confirmate ulterior și ecocardiografic
transesofagian.
Poarta de intrare a rămas în discuție, cel mai probabil fiind infecția urinară menționată de către pacientă la
internare, dar neconfirmată.
Nu s-a putut identifica un germene specific, administrându-se tratamentul antibiotic conform Ghidului Societății Europene de Cardiologie pentru managementul EI cu hemoculturi negative, cu stabilizarea
infecției, atât clinic cât și biologic. Din cauza riscului
emboligen crescut s-a optat pentru tratamentul chirurgical precoce, cu înlocuirea valvei afectate, completând
schema de tratament antibiotic postoperator.
În concluzie, complicațiile embolice pot fi o primă
manifestare a EI, iar diagnosticul final depinde de abilitatea de a integra istoric, simptome și semne cu evaluarea completă imagistică a pacientului.

A complication of infective
endocarditis treated by the
vascular surgeon
Introduction: Infective endocarditis (IE) is still presenting a high morbidity and mortality, despite the
evolution of both antibiotic and surgical treatments.
Systemic embolism occurs in approximately 22 – 50%
of the cases presenting IE. The embolic complications
are usually manifested as cerebral, myocardial or pulmonary infarction and more rarely (4 – 6%) at the level
of the extremity circulatory system, being a complicati-
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on that causes an urgent presentation in the emergency
room (ER). It can emerge as different clinical profiles,
from a light pain to an acute severe ischemia.
Case presentation: We describe the case of a 70 year
old patient, having a mitral valve biological prosthesis, which was implanted 7 years ago because of severe
regurgitation and large stenosis of rheumatic disease cause, as well as a tricuspid annuloplasty for severe secondary regurgitation, associated to secondary
medium pulmonary hypertension and heart failure
NYHA II with preserved ejection fraction, well compensated under medical treatment. Important to enunciate from the patient’s history are repeated urinary
tract infections, the last one being untreated over the
last two weeks. The ER presentation occurred because of a sudden pain of the lower left limb with loss of
sensibility and mobility, absent distal pulse, cold and
colorless teguments, cyanosis of the I-V fingers as well
as fever and high inflammatory markers. The CT Angiography showed a superficial femoral artery (SFA)
occlusion at its emergence and the chosen treatment
was the urgent embolectomy with the Fogarty catheter.
The electrocardiogram showed atrial fibrillation and
the transthoracic and transesophageal echocardiography revealed echodense masses attached to the mitral
prosthesis, certifying the diagnosis of IE. The repeated
hemocultures remained negative, but the histopathological exam of the fragment extracted from the SFA confirmed the septic embolism. Antibiotic treatment was
initiated, the patient presenting a favorable evolution
and the surgical cardiac intervention was successfully
conducted.
Case particularitiy: In our case, the patient presented
with acute lower limb ischemia, of a not so common
cause: septic embolism. After the emergency management of the acute event investigations were continued
in searching for the cause of the embolic accident. The
electrocardiogram showed atrial fibrillation, the first
suspicion being the presence of intracardiac thrombosis. The transthoracic echocardiography brought diverse data, showing the masses attached to the mitral
prosthesis and indicating an IE, which was certified by
the transesophageal echocardiography. The entry point
of the infection remained unclear, probably being the
urinary tract infection mentioned by the patient, but
not confirmed clinically. We could not isolate a specific
bacteria, applying the antibiotic treatment for IE with
negative hemocultures as stated by the 2015 European
Society of Cardiology Guidelines for the management
of infective endocarditis, obtaining a clinical and biological stabilization of the infection. Because of the
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high embolic risk, we opted for a precocious surgical
treatment, replacing the affected valve and continuing
the antibiotic treatment postoperatively. In conclusion,
embolic complications can present as a first manifestation of IE and the final diagnosis depends of integrating
history, symptoms and signs together with a complete
imagistic evaluation of the patient.

124. Artrita septică ca
primă manifestare a unei
endocarditie infecțioase cu
Enterococcus faecalis
F.D. Guz1, C. Mărgineanu2, M. Pană2,
R.I. Radu2, O.D. Geavlete2, E.L. Antohi2,
O.D. Chioncel2
1
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2
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„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, Universitatea de Medicină și
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Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) este o
condiție asociată cu morbiditate și mortalitate înalte, în ciuda îmbunătățirilor apărute în managementul
bolii. Deseori, EI este cauzată de bacterii multi-rezistente (MDR) și apare, astfel, riscul de toxicitate medicamentoasă secundară. În plus, poate fi necesară o
terapie anti-microbiană de lungă durată, ceea ce poate
amplifica riscul de reacții adverse medicamentoase. În
cursul bolii, EI predispune la complicații atât la nivelul
cardiac – la nivelul valvular, miocardic, cât și la nivel
extra-cardiac. Determinările articulare – artrita septică – secundară EI reprezintă o manifestare rară a bolii,
însă, amenințătoare de viață.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de
sex masculin, cu vârsta de 72 de ani, care se prezintă
la camera de gardă pentru agravarea fenomenelor de
insuficiență cardiacă. Din istoricul medical reținem
fibrilația atrială permanentă. La examenul clinic tegumente reci, uscate, dar marmorate, TA 155/75 mmHg,
AV 75/minut, cu detresă respiratorie, prezentând un
suflu diastolic în aria de auscultație a valvei aortice,
cu anasarcă. Ecocardiografia trans-toracică (ETT) a
evidențiat strict o regurgitare aortică evaluată ca fiind
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moderată. Pacientul este, inițial, preluat în secția de terapie intensivă pentru suport ventilator. Ulterior, după
ameliorarea detresei respiratorii, pacientul descrie dureri severe la nivelul genunchiului stâng cu impotență
funcțională marcată, febră și frisoane progresiv accentuate, concomitent, cu sindrom inflamator marcat
persistent. Durerile articulare severe sunt însoțite de
formațiune palpabilă supra-patelară, păstoasă. Puncția
supra-patelară a permis drenajul de lichid purulent și
se ridică suspiciunea clinică înaltă de artrita septică,
pentru care s-a inițiat antibioterapie cu spectru larg. În
acest context se efectuează ecocardiografie trans-esofagiană (ETE) ce decelează o valva aortică bicuspidă, cu
valve calcificate, prezentând formațiuni cu mobilitate proprie pe fața ventriculară. La repetarea ETE se
obiectivează apariția unei noi formațiuni cu aspect
de vegetație la nivelul valvei mitrale, cu accentuarea
severității regurgitării mitrale. Examinarea CT pentru
embolii evidențiază AVC recent minor și tromboză
AMS. În acest context am stabilit diagnosticul de EI
pe valvă aortică (bicuspidă) și mitrală, complicată cu
embolii cerebrale și mezenterică și posibil cu artrită
septică și bursită supra-patelară stângă. La repetarea
hemoculturilor (HC), în plin frison, în săptămâna 3 de
tratament antibiotic empiric, incluzând vancomicina,
se identifică Enterococcus Faecalis (VRE); anterior s-au
recoltat peste 10 HC – negative și, conform ghidului
de tratament al endocarditei infecțioase, se modifică
terapia antibiotică la ampicilină 12 g/zi și la ceftriaxonă
4g/zi.
Particularitatea cazului: EI reprezintă o boală amenințătoare de viață, cu un tablou clinic polimorf. În cazul
acestui pacient, artrita septică, foarte zgomotoasă, din
punct de vedere clinic, a condus la diagnosticul de
endocardita infecțioasă. ETT are numeroase limite și
poate subevalua severitatea regurgitării aortice cu jet
excentric, de aceea ETE este necesară în orice context
clinic insuficient explicat, pentru că furnizează elemente esențiale în diagnosticul EI. Particularitatea cazului
este reprezentată de evoluția foarte dificilă a artritei
septice, ce a condus la diagnosticul EI. Având în vedere
că leziunile floride de endocardită au apărut la distanță
după manifestarea clinică a artritei septice, se ridică
suspiciunea că artrita septică a reprezentat poarta de
intrare a bacteriilor în torentul sanguin.

170

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

Septic arthritis as an initial
manifestation of bacterial
endocarditis caused by
Enterococcus faecalis
Introduction: Infective endocarditis (IE) is a condition associated with high morbidity and mortality, despite the improvements developed in disease management. IE is often caused by multidrug-resistant bacteria (MDRs) and there is a high risk of drug toxicity. In
addition to this, long-term antimicrobial therapy may
be required, which may increase the risk of adverse
drug reactions. In the course of the disease, IE predisposes to complications both cardiac - valvular, myocardial - and extra-cardiac. Osteoarticular infections septic arthritis - secondary to EI is a rare manifestation
of the disease, though life-threatening.
Case presentation: We want to bring into attention
the case of a male patient, aged 72, who presents to
the Emergency Room due to symptoms of aggravated
heart failure. From the medical history we note the permanent atrial fibrillation. At clinical examination, the
skin was cold, dry, but marbled, BP 155/75 mmHg, HR
75/minute, with respiratory distress, showing a diastolic murmur in the auscultation area of the aortic valve,
with generalized oedema. Trans-thoracic echocardiography (TTE) showed aortic regurgitation assessed as
moderate. The patient is initially taken to the Intensive
Care Unit for ventilatory support. Subsequently, after
the relief of the respiratory distress, the patient describes severe pain in the left knee with marked functional
impotence, fever, and chills progressively accentuated,
at the same time, with persistent marked inflammatory
syndrome. Severe joint pain is accompanied by a palpable supra-patellar mass. The supra-patellar puncture
allowed the drainage of purulent fluid and raised the
high clinical suspicion of septic arthritis, therefore,
broad-spectrum antibiotic therapy was initiated. In this
context, trans-oesophageal echocardiography (TEE) is
performed, which detects a bicuspid aortic valve with
calcified valves, showing masses with own mobility on
the ventricular side. When the TEE is repeated, the
existence of a new mass with the appearance of vegetation on the mitral valve is objectified, also with the
accentuation of the severity of the mitral regurgitation.
CT examination for emboli reveals recent minor stroke and MSA thrombosis. Given this, we established the
diagnosis of infective endocarditis on the aortic (bi-
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cuspid) and mitral valve complicated by cerebral and
mesenteric emboli and possibly by septic arthritis and
left supra-patellar bursitis. When repeating blood cultures (BC), during fever, Enterococcus Faecalis (VRE)
is identified in the third week of empirical antibiotic
treatment, including Vancomycin; previously there
were taken over 10 BC – negative, and, according to
the guidelines for the treatment of IE, the antibiotic
therapy is down-regulated to Ampicillin 12 g/day and
Ceftriaxone 4 g/day.
Case particularity: IE is a life-threatening disease which encompasses a broad spectrum of symptoms. In this
case, the clinical course of septic arthritis led to the diagnosis of IE. TTE has many limitations and the severity
of eccentric aortic regurgitation jet can be underestimated, therefore, TEE is mandatory in any clinical situation that is not completely assessed by TTE, because it
provides essential elements in the diagnosis of IE. The
peculiarity of this case is represented by the difficult
course of septic arthritis that led to the diagnosis of IE.
Given that IE lesions were visible only after the clinical
manifestation of septic arthritis, it is risen the suspicion
that septic arthritis represented the gateway for bacteria entering the bloodstream.

125. Spectrul clinic și
etiologic al endocarditei
infecțioase – trei cazuri
atipice de endocardită
infecțioasă
G. Gherghina, A. Pletea, D.A. Dumbravă,
C. Tîrziu
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asocia în cazul primului pacient durere lombară persistentă și disurie, simptomatologie digestivă nespecifică
și fenomene clinice sugerând encefalopatie septică în
cazul celui de al doilea pacient, iar în cazul ultimului
pacient discomfort abdominal și disurie.
În primul caz apariția EI a fost favorizată de statusul
imun alterat, secundar, coexistenței diabetului zaharat
și de prezența unei posibile porți de intrare (mal perforant plantar). Examenul IRM a decelat determinări
septice secundare disco-vertebrale. Diagnosticul de EI
a fost susținut ecocardiografic (vegetație de valvă mitrală) și microbiologic (hemoculturi pozitive cu Staphylococcus epidermidis și Staphylococcus hominis).
În cel de al doilea caz au fost identificați ca factori
de risc statusul imun alterat secundar coexistenței diabetului zaharat și prezența unei bioproteze valvulare în
poziție aortică. Diagnosticul de EI a fost susținut ecocardiografic (vegetație de valvă mitrală) și microbiologic (hemoculturi pozitive cu Streptococcus oralis).
În cel de al treilea caz, nu a fost identificat niciun factor
de risc. Diagnosticul de EI a fost susținut ecocardiografic (vegetație de valvă mitrală) și pe baza a trei criterii
minore: microbiologic (hemoculturi pozitive cu Escherichia coli), febra și embolia septică splenică.
Particularitatea cazului: Fiecare dintre cele trei cazuri prezintă elemente de particularitate, ce subliniază, încă o dată polimorfismul clinic, dar și etiologic al
EI. Particularitatea primului caz este reprezentată de
faptul că manifestările clinice inițiale au fost rezultatul
complicațiilor embolice (embolia septică disco-vertebrală). Pentru cel de al doilea caz sunt particulare prezentarea inițială cu encefalopatie septică și afectarea, în
principal, a valvei mitrale, în ciuda prezenței unei bioproteze valvulare în poziție aortică. Finalmente, particulare pentru cel de al treilea caz sunt absența factorilor
de risc pentru EI, dar și agentul etiologic necaracteristic (Escherichia coli).

Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Endocardita infecțioasă (EI) reprezintă o
patologie cu potențial evolutiv sever și care este caracterizată printr-un mare polimorfism clinic și etiologic.
Deși, clasic, se acceptă că suspiciunea diagnostică de EI
se adresează în principal pacienților cu factori de risc
pentru dezvoltarea acesteia, într-un număr semnificativ de cazuri diagnosticul este stabilit la pacienți fără
patologie cardiacă predispozantă.
Prezentare de caz: Vom expune cazurile a trei pacienți
prezentați la camera de gardă pentru sindrom febril ce
171

POSTERE 3 /
POSTERS 3

The clinical and etiological
spectrum of infectious
endocarditis – three
atypical cases of infectious
endocarditis
Introduction: Infectious endocarditis (IE) is a pathology with severe evolutionary potential and it is characterized by a high clinical and etiological polymorphism.
Although it is classically accepted that the diagnostic
suspicion of IE is mainly addressed to patients with risk
factors for its development, in a significant number of
cases the diagnosis is established in patients without
predisposing cardiac pathology.
Case presentation: We will discuss the cases of three
patients presented to the emergency room for febrile
syndrome which associated in the case of the first patient persistent lumbar pain and dysuria, nonspecific
digestive symptoms and clinical phenomena suggestive of septic encephalopathy in the case of the second
patient and in the case of the last patient abdominal
discomfort and dysuria.
In the first case, the development of IE was influenced by the patient’s altered immune status secondary
to the coexistence of diabetes mellitus and by the presence of a possible entrance point (plantar ulcer). The
diagnosis of IE was supported echocardiographically
(mitral valve vegetation) and microbiologically (blood
cultures positive for Staphylococcus epidermidis and
Staphylococcus hominis). Additionally, the MRI examination revealed secondary disco-vertebral septic determinations.
In the second case, the altered immune status secondary to the coexistence of diabetes and the presence of
a bioprosthetic valve in the aortic position were identified as risk factors. The diagnosis of IE was supported
echocardiographically (mitral valve vegetation) and
microbiologically (blood cultures positive for Streptococcus oralis).
In the latter case, no risk factors were identified. The
diagnosis of IE was supported echocardiographically
(mitral valve vegetation) and by three other minor criteria: microbiological (blood cultures positive for Escherichia coli), fever and splenic septic embolus.
Case particularity: All three cases present particular
elements that emphasize once again the clinical and
172
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etiological polymorphism of IE. The particularity of
the first case is represented by the fact that the initial clinical manifestations were the result of emobolic
complications (septic disco-vertebral embolism). For
the second case, the initial presentation with septic encephalopathy and the involvement of the mitral valve
despite the presence of a bioprosthetic valve in the aortic position, are rather unusual. Finally, particular for
the third case are the absence of any risk factors for IE
and also the uncharacteristic etiological agent (Escherichia coli).

126. Surpriza unui caz
de insuficiență cardiacă
– remaniere severă
postendocarditică cu
ruptură de cordaje ale
ambelor foițe mitrale
G.E. Savu, I. Petre, C. Nica, H. Moldovan,
A. Scafa Udriste
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Vom prezenta cazul unei paciente cu
insuficiență cardică severă, secundară regurgitării mitrale prin remaniere postendocarditică a unei valve degerate mixomatos.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 53 de ani, supraponderală, fără antecedente
cardiovasculare semnificative, care se prezintă la camera de gardă pentru fenomene de insuficiență cardiacă
globală, simptomatică de aproximativ 4 zile. În urma
evaluării ecocardiografice se pune în evidență regurgitare mitrală severă prin prolaps de P1 cu ruptură de
cordaj secundar și flail de A2, cel mai probabil, secundar afectării endocarditice pe o valva premodificată de
tip mixomatos, la pacientă ce neagă istoric recent de febră sau frison; biologic cu hemoculturi repetate negative și fără complicații embolice. După compensarea clinică a fenomenelor de insuficiență cardiacă, se decide
intervenție chirurgicală cu înlocuire valvulară mitrală,
cu o proteză mecanică și anuloplastie tricuspidiană. La
aproximativ o săptămână postoperator, starea pacientei
se deteriorează, devine instabilă hemodinamic cu crite-
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rii ecocardiografice de tamponadă pentru care se intervine de urgență și se practică lavaj și drenaj pericardic,
cu evoluție ulterioară favorabilă.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în faptul că insuficiența cardiacă severă a fost o
primă formă de manifestare e unei endocardite vechi,
oligosimptomatice pe o valvă modificată mixomatos,
demascată în stadiul cronic prin ruptură de cordaj secundar și flail cu regurgitare mitrală severă.

Severe heart failure – old
endocarditis with severe
mitral valve regurgitation
Introduction: We will present a case with severe heart
failure, secondary mitral valve regurgitation due to endocarditis lesions on a myxomatous degeneration
Case presentation: We present the case of a 53 years
old woman, with no further medical history and no
former regular medication addmited in our clinic with
acute cardiac failure. The echocardiography was immediately performed and showed mitrale valve regurgitation due to P1 prolapse with secondary cordae rupture
and A2 flail most likely due to endocarditis lesions on a
myxomatous degeneration of mitral valve. The patient
denied fever, biologically with repeated negative blood
cultures and no embolic complications. After clinical
compensation of heart failure, surgery is decided with
mitral valve replacement with a mechanical prosthesis
and tricuspid annuloplasty. One week postsurgery, the
patient s condition deteriorates, she becomes haemodinamically unstable with echocardiographyc criteria of
tamponade for which emergency surgery is performed
with pericardial lavage and drainage, with favourable
evolution.
Case particularity: The case presents a severe acute
heart failure as a first form of presentation of an old,
oligosymptomatic endocarditis on a myxomatous degeneration of mitrale valve, unmasked in the chronic
stage by flail and rupture of secondary cordae with severe mitral valve regurgitation.

POSTERE 3 /
POSTERS 3

127. Pacientul protezat
valvular – o poveste fără
sfârșit
D.A. Costache, O.P. Oancea, F. Mitu
Spitalul Clinic de Recuperare, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași

Introducere: Bicuspidia aortică poate evolua către
o formă de boală aortică severă, moment în care, înlocuirea valvulară chirurgicală cu proteză mecanică
reprezintă conduita terapeutică de elecție, urmată de
tratament anticoagulant oral cronic, cu indicația de
menținere a INR în intervalul 2,5-3,5.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient
în vârstă de 29 de ani, diagnosticat la vârsta de 21 de
ani cu bicuspidie aortică, asociată cu regurgitare aortică moderată, care, în dinamică, a evoluat oarecum
neobișnuit, spre boală aortică severă și anevrism de
aortă ascendentă, motiv pentru care la vârsta de 25 de
ani s-a intervenit chirurgical practicându-se intervenție
de tip Bentall. Evoluția postoperatorie a fost marcată
de apariția unui bloc atrioventricular total pentru care
s-a realizat cardiostimularea electrică permanentă tip
DDD. Ulterior, în contextul unui INR sub intervalul terapeutic, pacientul instalează brusc hemiplegie stângă,
expresia clinică a unui infarct sylvian drept, pentru care
s-a efectuat tromboliza, iar un an mai târziu, pacientul
prezintă episoade repetate și paroxistice, de mișcări involuntare, susținute la nivelul hemifaciesului stâng diagnosticate în urma consultului neurologic, drept crize
jacksoniene în context vascular, pentru care s-a inițiat
tratament cronic cu clonazepam.
Particularitatea cazului: Evoluția grefată de multiple
complicații, unele neașteptate, subliniază nevoia de
evaluare continuă a pacienților cu proteze valvulare
mecanice și importanța unei anticoagulări optime.

The patient with valve
prosthesis – a never
ending story
Introduction: Bicuspid aortic valve can progress to a
form of severe aortic disease, and surgical valve repla173
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cement with mechanical prosthesis is the therapy of
choice, followed by chronic oral anticoagulant treatment, with the indication to maintain the INR levelsin
the range of 2.5-3.5
Case presentation: We are presenting the case of a
29-year-old patient diagnosed at the age of 21 with bicuspid aortic valve associated with moderate aortic regurgitation, which, in dynamics, progressed somewhat
unusually, to severe aortic disease and ascending aortic aneurysm, which is why he underwent surgery at
the age of 25 with a Bentall-type procedure. The postoperative evolution was marked by the occurrence of
a total atrioventricular block for which the permanent
electrical cardiostimulation type DDD was performed.
Subsequently, in the context of an INR below the therapeutic interval, the patient suddenly developed left
hemiplegia, the clinical expression of a right sylvian infarction, for which thrombolysis was performed, and a
year later, the patient showed repeated and paroxysmal
episodes of involuntary sustained movements in the
left hemifacies diagnosed after the neurological consultation as Jacksonian seizures in a vascular context, for
which chronic treatment with clonazepam was initiated.
Case particularity: The evolution marked by multiple
complications, some unexpected, emphasizes the need
for continuous evaluation of patients with mechanical
valve prostheses and the importance of optimal anticoagulation.

128. Putem trata fără
bisturiu disfuncția de
proteză biologică?
D.A. Ciolacu-Orăscu, B.E. Axinia,
C.E. Roibescu, D.A. Iancu, S.M. Stanciu,
M.M. Gurzun
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr.Carol Davila”, București

Introducere: Protezele valvulare biologice (PVB) tind
să devină alegerea de elecție la pacienții cu indicație de
corecție valvulară, în special la vârstnici, întrucât, spre
deosebire de valvele cardiace mecanice, PVB prezintă
proprietați hemodinamice superioare și sunt mai puțin
trombogenice. Unul din marile avantaje ale utilizării
174
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acestui tip de proteze este reprezentat de faptul că nu se
impune tromboprofilaxia cu anticoagulante orale.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 77 de ani, diagnosticat cu stenoză aortică severă pentru care s-a practicat în iulie 2021 înlocuire valvulară percutană (TAVR) cu proteză biologică Edwards
SAPIEN 3 nr. 23. Reevaluarea la 3 luni a evidențiat
proteză normofuncțională și ameliorarea simptomatologiei. La 8 luni post TAVR, timp în care pacientul
a menținut dubla terapia antiagregantă, prezintă scăderea progresivă a capacității de efort. Ecocardiografia
transtoracică identifică gradienți transprotetici crescuți
(gradient maxim/mediu 59/35 mmHg) și aria, efectivă,
a protezei calculată prin ecuația de continuitate 0,9 cm2
(0,5 cm2/m2). Ecografia transesofagiană evidențiază
foițe valvulare îngroșate, cu deschidere limitată și aria
planimetrică 0,9 cm2, ce ridică suspiciunea de tromboză versus degenerare precoce a protezei biologice. Se
decide instituirea de probă a terapiei anticoagulante cu
acenocumarol timp de 3 luni. La reevaluare, se observă
ameliorarea simptomatologiei și a parametrilor ecocardiografici, foițe valvulare suple, cu deschidere amplă,
gradienți transprotetici maxim/mediu 19/10 mmHg și
aria efectivă a protezei prin ecuația de continuitate 1,3
cm2 (0,72 cm2/m2).
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului prezentat este dificultatea diagnosticului diferențial între
tromboză și degenerarea precoce a protezei biologice,
în contextul în care pacientul a menținut DAPT prelungită post TAVR. Ameliorarea simptomatologiei și
a gradienților transprotetici după instituirea terapiei
anticoagulante confirmă diagnosticul, retrospectiv,
de tromboză de proteză biologică. Tromboza de proteză biologică este, frecvent, o manifestare subclinică,
fapt ce poate întârzia diagnosticul și inițierea terapiei
anticoagulante, având ca rezultat disfuncția precoce a
protezei. Sunt descrise cazuri de tromboză de proteză
biologică sub tromboprofilaxie prelungită cu DAPT.
Riscurile și beneficiile tromboprofilaxiei cu anticoagulante orale în cazul bioprotezelor au fost studiate, fără
a obține rezultate concludente sau recomandări bazate
pe dovezi.
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Can we treat biological
prosthesis dysfunction
without a scalpel?
Introduction: Biologic prosthetic valves (BPVs) tend
to be the first choice for patients with indication for valvular correction, especially in the elderly ones, because,
unlike the mechanical heart valves, BPCs have superior
hemodynamic properties and are less thrombogenic.
One of the great advantages of using this type of prosthesis is that it does not requires thromboprophylaxis
with oral anticoagulants.
Case presentation: We present the case of a 77-yearold patient diagnosed with severe aortic stenosis for
which percutaneous valve replacement (TAVR) was
performed with biological prosthesis Edwards SAPIEN
3 no. 23 in July 2021. The 3-months reevaluation revealed normal functional prosthesis and improvement of
the symptoms. At 8 months post-TAVR, during which time the patient maintained dual antiplatelet therapy (DAPT), presents progressive decrease in exercise
capacity. Transthoracic echocardiography identifies
trans-prosthetic gradients increased (maximum/average gradient 59/35 mmHg) and the effective area of
the prosthesis calculated by the continuity equation 0.8
cm2 (0.5cm2/m2). Transesophageal ultrasound shows
valve thickened leaflets, with limited opening and planimetric area 0.9 cm2, which raises the suspicion of
thrombosis versus early degeneration of the biological
prosthesis. It is decided to establish an anticoagulant
therapy with acenocoumarol for 3 months. On reevaluation, improvement of the symptomatology and echocardiographic parameters is observed, supple valve
leaflets, with wide opening, maximum/average transprosthetic gradients 19/10 mmHg and the effective
area of the prosthesis through the continuity equation
1.3cm2 (0.72 cm/m2).
Case particularity: The particularity of the presented
case is the difficulty of the differential diagnosis between thrombosis and early degeneration of the biological
prosthesis, in the context in which the patient maintained prolonged DAPT after TAVR. The improvement
of the symptomatology and of the trans-prosthetic gradients after the initiation of the anticoagulant therapy
confirms the retrospective diagnosis of thrombosis of
biological prosthesis. Thrombosis of bioprostheses is
often a subclinical manifestation, which can delay the
diagnosis and initiation of anticoagulant therapy, resul-
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ting in early dysfunction of the prosthesis. Cases of biological prosthesis thrombosis under prolonged thromboprophylaxis with DAPT are described. The risks and
benefits of thromboprophylaxis with oral anticoagulants in bioprostheses have been studied without conclusive results or evidence-based recommendations.

129. Teratom mediastinal
anterior ce mimează boală
cardiacă valvulară
I. Jitari, I. Cabac-Pogorevici
Institutul de Cardiologie, Chișinău

Introducere: Tumorile cu celule germinale se întâlnesc,
predominant, la nivelul gonadelor, iar cel mai frecvent
loc extragonadal este mediastinul anterior. Frecvența
teratoamelor mediastinale reprezintă 15% la adulți și
24% la copii. Stenoza de arteră pulmonară extrinsecă
cauzată de teratomul mediastinului anterior, care se
prezintă cu un suflu sistolic este un fenomen rar. Raportăm o pacientă în vârstă de 30 de ani cu stenoză de
arteră pulmonară extrinsecă, ca urmare a compresiei
unui teratom mediastinal. Raportul de caz își propune
să evidențieze conștientizarea unei astfel de prezentări
rare a teratoamelor mediastinale anterioare, care pot
imita bolile valvulare cardiace congenitale. Dintre toate
tumorile mediastinului anterior, teratoamele chistice
benigne au un prognostic excelent după excizia chirurgicală completă.
Prezentare de caz: O pacientă în vârstă de 30 de ani se
prezintă cu simptome de dispnee la efort moderat, tuse
fără expectorație și toleranță redusă la efort timp de 3-4
luni. Examenul fizic efectuat de echipa medicală primară a depistat suflul sistolic cel mai exprimat în zona
de auscultație a arterei pulmonare. Electrocardiograma
și investigațiile de laborator au fost în limite normale.
Pacienta a fost direcționată la departamentul de cardiologie cu suspiciunea de boală valvulară congenitală.
A fost efectuată ecocardiografia transtoracică care a
evidențiat compresia extrinsecă a arterei pulmonare
principale, gradientul de presiune maxim fiind de 30
mmHg. Radiografia cutiei toracice a evidențiat o masă
rotundă, netedă în marginea superioară stângă a mediastinului. Tomografia computerizată a toracelui a arătat
o formațiune, localizată în mediastinul anterio-superi175
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or de dimensiuni 64 mm×125 mm×79 mm, contur regulat, ce comprimă trunchiul pulmonar și artera principală stângă. Prin toracotomie laterală stângă, în mediastinul anterior a fost găsită o tumoare chistică bine
încapsulată, cu un diametru de 12 cm, care provoacă
compresie pe artera pulmonară principală. Secționarea
specimenului a relevat o masă multichistică solidă gălbuie care conține păr, material sebaceu și cartilaj. Recuperarea postoperatorie a decurs fără complicații.
Particularitatea cazului: Stenoza pulmonară este definită ca constricția tractului de ejecție al ventriculului drept, care duce, la creșterea presiunii ventriculare
drepte. Cauzele pot fi împărțite în compresie intrinsecă
sau extrinsecă. Cauze cunoscute ale stenozei pulmonare extrinseci sunt boala Hodgkin, limfomul, teratomul,
carcinomul pulmonar, sarcomul pericardic, timomul
și condrosarcomul sternului. Prezența unei formațiuni
pe o radiografie toracică poate ajuta clinicianul în diagnosticarea și direcționarea pacientului către un centru
de cardiologie, cu departament de chirurgie cardiotoracică. Ecocardiografia transtoracică ajută la determinarea stenozei pulmonare extrinseci și pentru a identifica orice alte anomalii structurale cardiace asociate.
Tomografia computerizată a toracelui oferă informații
esențiale pentru planificarea preoperatorie. Pacienții cu
teratoame mediastinale anterioare de tip matur au, în
general, un prognostic bun după rezecția completă a
tumorii. Stenoza de arteră pulmonară extrinsecă datorită teratomului mediastinal anterior este un fenomen
rar și este de maximă importanță să evidențiem astfel
de cazuri pentru a crește gradul de conștientizare în
rândul medicilor.

Anterior mediastinal
teratoma mimicking
valvular heart disease
Introduction: Germ cell tumors are found, predominantly, at the level of the gonads, and the most common extragonadal site is the anterior mediastinum.
The frequency of mediastinal teratomas is 15% in
adults and 24% in children. Extrinsic pulmonary artery
stenosis caused by anterior mediastinal teratoma presenting with a systolic murmur is a rare phenomenon.
We report a 30-year-old female patient with extrinsic
pulmonary artery stenosis due to compression of a me176
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diastinal teratoma. The case report aims to raise awareness of such a rare presentation of anterior mediastinal
teratomas, which can mimic congenital heart valvular
disease. Among all anterior mediastinal tumors, benign cystic teratomas have an excellent prognosis after
complete surgical excision.
Case presentation: We report a 30-year-old woman
with extrinsic pulmonary artery stenosis due to compression by a mediastinal teratoma. Patient presents
with symptoms of moderate exertional dyspnoea, cough without expectoration, and reduced exercise tolerance for 3-4 months. The physical examination performed by the primary medical team found the most
expressed systolic murmur in the auscultation area of
the pulmonary artery. Based on the findings of a heart
murmur, the patient was referred to the cardiology department. Transthoracic echocardiography showed extrinsic compression of the main pulmonary artery with
a maximum pressure gradient of 30 mmHg. Chest radiography showed a round, smooth mass in the upper left
margin of the mediastinum. Computed tomography of
the thorax showed a volume formation located in the
anterior-superior mediastinum measuring 64 mm×125
mm×79 mm that compresses the pulmonary trunk and
the left main artery. By left lateral thoracotomy, a cystic
tumor with a diameter of 12 cm was found. The histology of the resected specimen confirmed - mediastinum teratoma. Postoperative recovery was uncomplicated. Extrinsic pulmonary artery stenosis due to the
anterior mediastinal teratoma is a rare phenomenon
and it is of the most importance to highlight such cases
in order to increase awareness among physicians.
Case particularity: Pulmonary stenosis is defined as
the constriction of the ejection tract of the right ventricle, which leads to an increase in right ventricular
pressure. The causes can be divided into intrinsic or
extrinsic compression. Known causes of extrinsic pulmonary stenosis are Hodgkin’s disease, lymphoma, teratoma, lung carcinoma, pericardial sarcoma, thymoma, and chondrosarcoma of the sternum. The presence
of a formation on a chest X-ray can help the clinician
in diagnosing and directing the patient to a cardiology center with a cardiothoracic surgery department.
Transthoracic echocardiography helps to determine
extrinsic pulmonary stenosis and to identify any other
associated structural cardiac abnormalities. Computed
tomography of the chest provides essential information
for preoperative planning. Patients with mature anterior mediastinal teratomas generally have a good prognosis after complete resection of the tumor. Extrinsic
pulmonary artery stenosis due to anterior mediastinal
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teratoma is a rare phenomenon and it is of utmost importance to highlight such cases to increase awareness
among physicians.

130. Ocluzie arterială la o
pacientă tânără
R.F. Ionescu, S. Botezatu, S. Dumitrescu
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila“, București

Introducere: Ocluzia arterială poate surveni în urma
variatelor cauze, cele mai frecvente fiind embolia
(trombi atriali în contextul fibrilației atriale; embolia
paradoxală; endocardita cu emboli septici), stări de
hipercoagulabilitate (neoplazii, trombofilie, sindrom
antifosfolipidic, hiperhomocisteinemie), tromboză la
nivelul plăcii aterosclerotice, tromboză la nivelul unui
anevrism.
Cardiomiopatia prin non-compactare (CNC) reprezintă o boală cardiacă congenitală, caracterizată prin
incompleta maturare a miocardului în timpul embriogenezei, ducând la un aspect hipertrabeculat ventricular, prin numeroase și proeminente trabeculații endomiocardice. Ventriculul stâng (VS) este cel mai frecvent
afectat, însă există și cazuri cu afectare biventriculară
(22-38%). CNC este o afecțiune genetică și poate fi asociată cu tulburări metabolice, boli neuromusculare sau
alte boli cardiace congenitale. Cea mai frecventă formă
de prezentare este tabloul clinic asociat insuficienței
cardiace. Pacienții cu CNC prezintă risc crescut de a
dezvolta aritmii maligne sau fenomene tromboembolice.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 30 de ani,
fumătoare, se prezintă la spital acuzând parestezii și
durere la nivelul gambei stângi, apărută la mers (50
metri). Examenul clinic relevă membru inferior stâng
cu tegumente normal colorate, mai reci distal, cu puls
nepalpabil la nivelul arterei tibiale posterioare și pedioase. Ecografia vasculară evidențiază, de la nivelul interliniului articular, lipsa semnalului Doppler la nivelul
arterei poplitee stângi.
Ecocardiografic, se observă fracție de ejecție a VS
prezervată, însă aspect hipertrabeculat al apexului VS
și recesuri intramiocardice cu semnal Doppler prezent
la nivelul miocardului non-compact. Evaluarea prin
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rezonanță magnetică a confirmat diagnosticul de CNC
de VS. Raportul diastolic dintre grosimea miocardului
non-compact și cel compact este de 2,66, iar cel sistolic
de 2,02. Evaluarea Holter EKG/24 ore nu indică episoade de fibrilație atrială.
Arteriografia periferică confirmă ocluzia de arteră
poplitee proximal. Ulterior, se practică angioplastie
transluminală cu balon a leziunii incriminate. Pacienta
se externează cu indicația de anticoagulare, dublă antiagregare plachetară (3 luni, urmată de monoterapie cu
antiagregant plachetar, încă, 3 luni), inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei și betablocant.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului prezentat constă în diagnosticarea precoce a CNC la o
pacientă tânără, fumătoare (6 pachete/an), fără antecedente personale patologice sau heredocolaterale semnificative și fără medicație la domiciliu. Primul răsunet
clinic al CNC a fost dat de complicația tromboembolică, în ciuda prezervării funcției sistolice a ventriculului
stâng. Alte posibile cauze de ocluzie arterială au fost
infirmate: trombofilie, sindrom antifosfolipidic, hiperhomocisteinemie, embolie paradoxală.
Prognosticul este în general rezervat pentru cazurile cu formă avansată a CNC, principalele complicații
survenind din cauza disfuncției sistolice ventriculare, a complicațiilor tromboembolice sau a aritmiilor
maligne. Monitorizarea periodică prin evaluare clinică și paraclinică (biologic, EKG, monitorizare Holter
EKG/24h, ecocardiografie) este esențială pentru identificarea și tratarea promptă a posibilelor complicații
asociate CNC. De asemenea, membrii familiei trebuie
atent evaluați și se poate opta pentru consiliere genetică.

Arterial occlusion in a
young female patient
Introduction: Arterial occlusion can be a consequence
of various causes, the most common ones being embolization (atrial thrombi when atrial fibrillation is
present; paradoxical embolization; endocarditis with
septic thrombi), hypercoagulability states (neoplasia,
thrombophilia, antiphospholipid syndrome, hyperhomocysteinemia), thrombosis at the level of the atherosclerotic plaque, thrombosis at the level of an aneurysm. Noncompaction cardiomyopathy (NCC) is a
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congenital heart disease, resulted from the incomplete
development of the myocardium during embryogenesis, leading to a hyper trabeculated aspect of the ventricle, with numerous and prominent endomyocardial
trabeculations. In most cases, the left ventricle (LV) is
concerned, but there are also cases when both ventricles are affected (22-38%).
NCC is a genetic condition and can be associated with metabolic disorders, neuromuscular conditions or other cardiac congenital diseases.
The most frequent clinical presentation of patients
with NCC is attributed to heart failure signs and symptoms. NCC patients have high risk of developing malignant arrhythmias or thromboembolic phenomena.
Case presentation: A young, 30-year-old woman,
smoker, presents to the hospital complaining of numbness and pain in the left calf when walking (50 meters).
The clinical examination reveals normal color of the
left inferior limb, with colder extremity and impalpable pulses of the left posterior tibial and pedis arteries.
Vascular echography shows a lack of Doppler signal
at the level of the left popliteal artery. Echocardiography indicates a normal systolic function of the LV, but
a hyper trabeculated left ventricle apex and intramyocardial recesses with Doppler signal present at the level of the noncompact myocardium. Cardiac magnetic
resonance confirmed the diagnosis of LV NCC. The
diastolic ratio of noncompacted to compacted layers
is 2.66 and the systolic ratio 2.02. Holter monitoring
for 24 hours indicates no episodes of atrial fibrillation.
Peripheral arteriography confirms the proximal occlusion of the left popliteal artery. Subsequently, balloon
transluminal angioplasty of the lesion was performed.
The patient is discharged with anticoagulation therapy,
double platelet antiaggregation therapy (for 3 months,
followed by single platelet antiaggregation therapy 3
more months), angiotensin-converting enzyme inhibitor and beta-blocker.
Case particularity: The particularity of this case is represented by the early diagnosis of NCC in a young,
smoker (6 pack-years) woman, with no significant
personal or familial history, who is under no chronic
treatment. The first clinical episode of NCC in this patient was due to the thromboembolic complication, in
spite of the preserved systolic function of the LV. Other
possible causes of arterial occlusion were ruled out:
thrombophilia, antiphospholipid syndrome, hyperhomocysteinemia, paradoxical embolism.
The prognosis in advanced NCC cases is usually reserved, the main complications being a consequence of
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impaired ventricular function, thromboembolic events
or malignant arrhythmias. Regular clinical and paraclinical evaluation (biological, ECG, Holter monitoring
for 24 hours, echocardiography) are essential for early
diagnosis and treatment of the associated complications of NCC. Moreover, family members should also be
carefully evaluated and genetic counseling should be
taken into consideration.

131. Sindromul May
Thurner – o cauză
subdiagnosticată de
tromboză venoasă
profundă
G. Poalelungi, L. Cojocaru, I. Timita
Spital Clinic „Sf. Apostol Andrei“, Constanța

Introducere: Sindromul May Thurner sau sindromul
de compresie a venei iliace și reprezintă o entitate clinică subdiagnosticată, întâlnită mai frecvent la femeile tinere. Mecanismul fiziopatologic este reprezentat
de compresia extrinsecă a fluxului venos, ca urmare a
compresiei venei iliace stângi între artera iliacă comună
dreaptă supraiacentă și a cincea vertebră lombară și de
pulsația persistentă arterială, care determină disfuncția
endoteliului venos. Întrucât este necesară o compresie >70% pentru producerea trombozei, sunt necesari
factori de risc adiționali (postpartum, multiparitatea,
contraceptive orale, scolioza, stările de hipercoagulabilitate) pentru apariția simptomatologiei.
Scopul acestei lucrări este de a atrage atenția asupra
importanței acestui sindrom, în diagnosticul etiologic,
în special la pacienții tineri cu TVP unilaterală. Omiterea acestuia poate determina recurența trombozei, determinând astfel creșterea morbi-mortalității.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 29 de ani, fără antecedente patologice cardiovasculare cunoscute, cu antecedente heredocolaterale
de boala tromboembolică (bunica paternă: TVP și TEP
la 60 de ani), aflată în tratament contraceptiv oral de 6
luni, care se prezintă pentru durere lombo-sacrată persistentă cu debut de 2 săptămâni, urmată de durerea și
tumefacția membrului inferior stâng. Examenul obiec-
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tiv: tumefacție membru inferior stâng cu semn Homans
pozitiv. Biologic: D-dimeri cu valori crescute, markeri
de necroza miocardică și NT-proBNP în limtie normale. Electrocardiograma și ecocardiografia fără modificări. Ecografia Doppler venoasă a evidențiat: tromboza
ilio-femuro-poplitee. Profilul trombofilic a evidențiat o
pacientă purtătoare heterozigotă a ambelor mutații ale
genei MTHFR (C677T, A1298C) și purtătoare heterozigotă a deleției în promotorul genei PAI-1. Examenul
IRM a evidențiat tromboza venei ilio-femurală și safena stânga și prezența sindromului May-Thurner. Din
cauza lipsei posibilității de tratament endovascular,
pacienta a fost tratată conservator, cu anticoagulant,
cu evoluție favorabilă în faza acută, dar cu dezvoltarea
ulterioară a sindromului posttrombotic.
Particularitatea cazului: TVP a membrului inferior
cu localizare înaltă, unilaterală, descoperită în special
la o pacientă tânără, poate fi cauzată de multiplii factori
asociați, sindromul May Thurner putând fi unul dintre
aceștia. Având în vedere complicațiile acestui sindrom,
este importantă cunoașterea existenței posibilităților
actuale de tratament endovascular care ar putea crește
calitatea vieții acestor pacienți.

May-Thurner syndrome –
an underdiagnosed cause
of deep vein thrombosis
Introduction: May-Thurner syndrome (MTS), also
known as iliac vein compression syndrome (IVCS), is
an underdiagnosed condition which occurs frequently
in young women. The underlying pathophysiological
mechanism comprises the extrinsic venous blood flow
obstruction as a result of left iliac vein compression
between the overlying right common iliac artery and
the fifth lumbar vertebra and also the persistent arterial
pulsation which leads to endothelial venous dysfunction. Because a compression of more than 70% is essential for the development of thrombosis, additional risk
factors are needed for the onset of symptoms (postpartum status, multiparity, oral contraceptive pills, scoliosis, hypercoagulable states). This study aims to raise
awareness about the importance of MTS in establishing
the etiology of unilateral DVT in young patients. Failure to recognize this condition may lead to recurring
thrombosis, which in turns increases morbimortality.
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Case presentation: We present the case of a 29-yearold woman, without known cardiovascular pathological antecedents, with heredocolateral antecedents of
thromboembolic disease (paternal grandmother: DVT
and PE at the age of 60), in treatment with oral contraceptives for the past 6 months, who presented with
persistent lumbosacral pain which started 2 weeks ago,
followed by pain and left lower limb edema. On examination the left lower limb was edematous with a positive Homans sign. Laboratory investigations revealed
elevated D-dimer levels, myocardial necrosis markers
and NT-proBNP within normal limits. The electrocardiogram and echocardiogram were also normal. Venous Doppler echography revealed ilio-femoral-popliteal
thrombosis. The thrombophilia panel showed that the
patient was a heterozygous carrier of both mutations
of MTHFR gene (C677T, A1298C) and also a heterozygous carrier of a deletion in the PAI-1 gene promoter. MRI revealed the thrombosis of left iliofemoral
vein and left saphenous vein, establishing the presence
of May-Thurner syndrome. Because the option of endovascular treatment was not available, the patient was
treated conservatively with anticoagulants. Despite the
favorable evolution in the acute phase, the patient developed post-thrombotic syndrome.
Case particularity: DVT of unilateral lower limb, high
anatomical localized, discovered in a young patient,
may be caused by multiple associated factors, with
May-Thurner syndrome being one of them. Given the
complications of this syndrome, it is crucial to know
the actual possibility of endovascular treatment, which
may improve the quality of life in this group of patients.

132. Caz rar de pericardită
acută bacteriană primară
cu Streptococcus viridans
T. Chiuariu, R. Radu, T.C. Stamate,
E.C. Zahariuc, R.A. Sascău, C. Stătescu
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu”, Iași

Introducere: Pericardita acută este, cel mai frecvent,
de cauză infecțioasă, virusurile fiind agenții patogeni
responsabili pentru majoritatea cazurilor întâlnite. Etiologia bacteriană la acest nivel a devenit mult mai rară
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în epoca antibioticelor, fiind cel mai adesea, secundară,
unui proces infecțios adiacent cu transmitere prin contiguitate sau unui proces aflat la distanță cu transmitere hematogenă. Cele mai multe cazuri sunt întâlnite
la pacienți imunocompromiși, iar afectarea bacteriană
primară a pericardului a fost raportată la un număr mic
de cazuri. Vă prezentăm cazul unui pacient imunocompetent diagnosticat cu pericardită acută primară cu
Streptococcus viridans, în absența unui focar infecțios
adiacent sau la distanță.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 42 ani, fără
antecedente personale patologice, cu debut simptomatic brusc prin dureri toracice anterioare, tuse, febră și
frisoane, este adresat cu diagnosticul inițial de infarct
miocardic acut cu supradenivelare de segment ST. Biologic se constată sindrom inflamator. Electrocardiografic se observă supradenivelarea difuză și concavă a
segmentului ST. Ecocardiografia arată o lamă fină de
lichid pericardic. CT-ul descoperă bicuspidia aortică
și exclude patologia mediastinală și pulmonară. Astfel,
se consideră diagnosticul de pericardită virală. Sub tratament antiinflamator cu Ibuprofen 1200mg/zi și Colchicină 1mg/zi se mențin puseele febrile și frisoanele.
Hemoculturile sunt pozitive pentru Streptococcus viridans. Prezența bicuspidiei aortice ridică suspiciunea
de endocardită, dar fără elemente sugestive la ecocardiografia transesofagiană. Se administrează Ceftriaxonă 2g/24h și Vancomicină 2g/24h conform antibiogramei. În evoluție, volumul lichidului pericardic crește.
Evacuarea chirurgicală obține un lichid serohematic
opalescent steril. Sub antibioterapie, recuperarea este
completă și pacientul este preluat pentru corecția chirurgicală a valvulopatiei aortice.
Particularitatea cazului: Etiologia bacteriană reprezintă o cauză rară a pericarditei infecțioase, mai ales în
cazul afectării primare. Streptococcus viridans este un
agent patogen tipic pentru endocardita infecțioasă, dar
în cazul pacientului prezentat acest agent microbian a
determinat afectarea primară a pericardului, fără implicarea valvei aortice. Pericardita acută bacteriană, deși
rară, trebuie avută mereu în vedere, dat fiind progresia
rapidă și evoluția fulminantă. Recunoașterea precoce a
acestei afecțiuni și intervenția promptă sunt importante
pentru supraviețuirea pacienților și îmbunătățirea prognosticului, fiind necesară prevenirea complicațiilor pe
termen lung, precum pericardita constrictivă.
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Rare case of primary acute
infectious pericarditis
caused by Streptococcus
viridans
Introduction: Acute pericarditis is most often an infectious disease, with viruses being the main cause for
the reported cases. On the other hand, the incidence of
bacterial pericarditis has decreased considerably since
the antibiotic era and it usually occurs as a secondary
infection by contiguous spread from surrounding intrathoracic focus of infection or by hematogenous
spread from distant focus of infection. Most of the cases are discovered in immunocompromised patients
and primary infection of the pericardium was reported in a small number of cases. We present a case of
an immunocompetent patient diagnosed with primary
acute pericarditis caused by Streptococcus viridans, in
the absence of an adjacent or at the distance infectious
focus.
Case presentation: A 42-year-old previously healthy
male, with sudden onset of anterior thoracic pain, cough and fever is addressed to our hospital with initial
diagnosis of ST-elevated acute myocardial infarction.
Blood tests reveal an inflammatory syndrome. The
electrocardiogram describes widespread concave STelevation. Echocardiography shows a thin layer of fluid
in the pericardium. CT scan discovers a bicuspid aortic
valve and it excludes mediastinal or pulmonary pathology. Acute viral pericarditis diagnosis is now considered. Under anti-inflammatory therapy with Ibuprofen
1200mg/day and Colchicine 1mg/day the patient continues to present fever and chills. The blood cultures
resulted positive for Streptococcus viridans. At this
point, in the presence of the bicuspid aortic valve, there
is suspicion of endocarditis, but without any transesophageal echocardiography signs. The treatment now
consists of Ceftriaxone 2g/24h and Vancomycin 2g/24h
according to the antibiogram. Because of the progressive thickening of the pericardial effusion, surgical drainage was requested, with sampling of the serosanguineous sterile fluid. Under antibiotics, the patient made
a full recovery and was admitted to cardiac surgery for
the correction of the aortic valve disease.
Case particularity: Bacterial infection is a rare cause for acute pericarditis nowadays, especially for the
primary form of the disease. Streptococcus viridans is
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a known pathogen for endocarditis, but in our patient
this bacterium caused primary acute pericarditis, in
the absence of any infectious focus in the body. Acute
purulent bacterial pericarditis, although rare, should
always be kept in mind as a possible cause of pericarditis. Early recognition and prompt intervention are important for a successful outcome and for prevention of
future complications, like constrictive pericarditis.

133. Cauza rară de
tromboză venoasă
profundă
A.M. Lungu1, A. Ciobanu2, I.M. Andrei1,
A. Iliesiu2
1

Spitalul Clinic „Prof Dr. Th. Burghele“, București
Spitalul Clinic „Prof Dr. Th. Burghele“, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București

2

Introducere: Cazurile de tromboză venoasă profundă (TVP) la nivelul membrelor superioare reprezintă
aproximativ 10% din totalul cazurilor de TVP și cel
mai frecvent sunt secundare implantării de catetere venoase. Sindromul de apertură toracică superioară este
o cauza rară de TVP de membru superior și se caracterizează prin compresii musculoscheletale la nivelul
plexului brahial, arterei sau venei subclavii, constituind un factor de risc pentru tromboza la nivelul axului
subclavio-axilar. Majoritatea cazurilor raportate sunt
de tip neurogenic, cu compresia plexului brahial, doar
2-3% fiind de tip venos și 1% arterial. Sindromul PagetSchroetter, cunoscut anterior sub denumirea de tromboză indusă de efort, este o altă cauză primară rară de
TVP la nivelul membrelor superioare, apărând după
efort excesiv sau repetitiv.
Prezentare de caz: Prezentam cazul unui pacient
de 32 de ani, dirijor, care are durere la nivelul umărului și brațului stâng însoțită de edem și impotență
funcțională. Ecografia evidențiază tromboză venoasă
la nivelul axului subclavio-axilaro-brahial, RM nativ de
umăr stâng decelează leziuni musculare și tendinoase
locale, iar CT evidențiază sindrom de apertură toracică
superioară cu pensarea pachetului vascular subclavicular stâng. Testele de trombofilie sunt negative. Sub tratament cu anticoagulante non-antivitamina K evoluția
este favorabilă, iar ulterior se efectuează intervenție
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chirurgicală, de corecție a sindromului de apertură toracică superioară.
Particularitatea cazului: Cazul este particular prin
asocierea sindromului Paget-Schroetter cu cel de apertură toracică superioară drept cauze primare de TVP
de membru superior.

Rare cause of deep vein
thrombosis
Introduction: Upper extremity deep vein thrombosis
(DVT) represents 10% of total DVP and is most often secondary to venous catheters placement. Thoracic outlet syndrome is a rare cause of upper extremity
DVT ans is characterized by musculoskeletal compression on brachial plexus, subclavian artery and vein, being a known risk factor for subclavian-axillary axis. The
majority of the cases are neurogenic, 2-3 % venous and
1% arterial. Paget-Schroetter Syndrome, also known
as effort thrombosis, is another rare cause of primary
DVT of upper extremities, appearing after an excessive
or repetitive effort.
Case presentation: We report the case of a 32 yo patient, conductor, with painful upper limb edema and loss
of function. Venous Doppler ultrasound shows venous
thrombosis of subclavian-axillary-brachial axis. Native
IRM of the left shoulder shows posttraumatic muscular and tendon lesions and CT exam reveals outlet
thoracic syndrome with compression of left neurovascular bundle. Haematological investigations ruled out
thrombophilia. The patient has favourable evolution
under oral non-antivitamin K anticoagulant therapy,
followed by correction surgery of musculoskeletal anomalies.
Case particularity: This case is particular due to association of Paget-Schroetter Syndrome with outlet thoracic syndrome as primary causes of DVT of upper
extremity.
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134. Hipertensiunea
arterială pulmonară
asociată infecției cu virusul
imunodeficienței umane
M. Bajdechi1, A. Gurghean2,
A. Scafa-Udriste2, T.C. Panciu2,
D. Zaharia2, T. Constantinescu2, L. Zekra1,
I.M. Dumitru1, S. Rugina1
1

Universitatea Ovidius, Constanța
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București

2

Introducere: Hipertensiunea arterială pulmonară asociată infecției cu HIV reprezintă o entitate distinctă.
Prevalența HTAP asociată infecției cu HIV, confirmată
prin cateterism cardiac, este de o mie de ori mai mare
decât în populația generală. Mecanismele dezvoltării
HTAP la acești pacienți sunt multiple, incomplet elucidate. Factori virali și individuali, precum consumul
de droguri cu administrare intravenoasă, cocaina,
afecțiuni hepatice (coinfecția cu VHB/VHC), joacă rol
important în fiziopatologia acestei afecțiuni. Ecocardiografia poate ridica înalta suspiciune de HTAP, cateterismul cardiac fiind gold standardul pentru diagnostic.
Principiile de tratament ale HTAP, asociată infecției
cu HIV sunt similare celor din tratamentul HTAP primară, însă sunt câteva considerații, speciale, legate de
utilizarea de blocantele de canale de calciu și posibilele
interacțiuni medicamentoase între inhibitorii de fosfodiesterază tip 5 și preparatele antiretrovirale.
Prezentare de caz: Prezentăm doi pacienți diagnosticați
cu hipertensiune arterială pulmonară asociată infecției
cu HIV.
Prima pacientă, în vârstă de 33 de ani, a dobândit
infecția cu HIV prin manevre iatrogene, fiind parte a
așa-numitei „cohortă HIV“, cohorta ce include peste
5000 de persoane ce au dobândit infecția în copilărie,
între anii 1987-1989. Diagnosticul de infecție cu HIV a
fost stabilit în 2002, iar după 6 ani de negare a patologiei și a tratamentului, pacienta a acceptat tratamentul
antiretroviral compus din abacavir, lamivudine, lopinavir și ritonavir. În 2018, în urma unei decompensări
cardiace, s-au pus în evidență, ecocardiografic, presiuni
mari la nivelul arterei pulmonare, ulterior prin cateterism cardiac fiind diagnosticată cu hipertensiune arterială pulmonară. De atunci, s-a indicat tratament cu
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sildenafil și schimbarea schemei antiretrovirale cuprinzând tenofovir, lamivudină și raltegravir. Pe parcursul
urmăririi, starea pacientei s-a îmbunătățit, atât din
punct de vedere clinic, cât și al parametrilor paraclinici (clasa NYHA, teste de mers 6 minute, PAPs, strain
global longitudinal de VD), evaluați în dinamică.
Al doilea pacient, în vârsta de 48 de ani, a fost diagnosticat cu infecție cu HIV ca urmare a evidențierii
etiologiei HTAP, în anul 2014. Acest pacient a dobândit infecția cu HIV prin contact sexual neprotejat. La
momentul diagnosticului, pacientul acuza dispnee la
efort mediu și fatigabilitate, ecocardiografic punânduse în evidență presiuni mari la nivelul arterei pulmonare, ulterior fiind pus diagnosticul de certitudine prin
cateterism cardiac.De atunci, s-a indicat tratament cu
sildenafil și schimbarea schemei antiretrovirale cuprinzând lamivudină, zidovudină și raltegravir. Pe parcursul urmăririi, starea pacientul a fost ondulantă, acesta
având perioade de renunțare la tratamentul antiretroivral, timp în care atât starea clinică, cât și parametrii
paraclinici s-au înrăutățit, aceștia ameliorându-se după
reintroducerea schemei antiretrovirale.
Particularitatea cazului: Deși, cu o prevalență de o
mie de ori mai mare decât în populația generală, hipertensiunea arterială pulmonară, asociată infecției cu
HIV, este subdiagnosticată. Ghidurile actuale nu recomandă screening ecocardiografic la pacienții infectați
cu HIV, indicația de evaluare ecocardiografică fiind
numai în cazul modificărilor EKG sau a simptomatologiei sugestive pentru afectare cardiacă. Hipertensiunea
arterială pulmonară este subdiagnosticată la pacienții
infectați cu HIV.
Acești doi pacienți sunt incluși în Programul
Național de Hipertensiune Pulmonară, ambii având
anumite particularități.
În cazul pacientei de 33 de ani, hipertensiunea arterială pulmonară s-a dezvoltat după o perioadă lungă
de infecție cu HIV, diagnosticul punându-se după prim
episod de decompensare cardiacă.
În cazul pacientului de 48 de ani, infecția cu HIV
s-a pus în evidență ca urmare a elucidării etiologiei hipertensiunii arteriale pulmonare, după prim episod de
decompensare cardiacă.
La ambii pacienți, terapia specifică pentru HTAP
(sildenafl) și ajustarea schemei de antiretrovirale, a
îmbunătățit semnificativ atât clinica, cât și parametrii
paraclinici (clasa NYHA, teste de mers 6 minute, PAPs,
strain global longitudinal de VD).
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Pulmonary arterial
hypertension in two
persons living with HIV
Introduction: Pulmonary arterial hypertension associated with HIV infection is a separate entity. The prevalence is up to one thousand times higher than in general population. The mechanisms are multifactorial and
incompletely elucidated. Echocardiography can suggest
the diagnosis, but the gold standard method of diagnosing pulmonary arterial hypertension is right heart catheterization. We present clinical and paraclinical findings (NYHA, 6MWD, sPAP, RVGLS) and follow-up
in two patients living with HIV. In both patients, the
possible thromboembolism or left heart dysfunction
were excluded. Each case has its own particularities,
but both of them responded to treatment with sildenafil combined with antiretroviral regimen and improved
clinical and paraclinical parameters.
Mortality is high, usually due to right heart failure
and pulmonary arterial hypertension is considered an
independent predictor of death in HIV-infected patients. Co-management with both a pulmonary hypertension (PH) expert and a HIV expert is recommended.
Pulmonary arterial hypertension associated with
HIV infection is a separate entity. The prevalence, confirmed by cardiac catheterization, is up to one thousand
times higher than in general population. The mechanisms are multifactorial and incompletely elucidated
and are independent of stage of infection or antiretroviral regimen. Viral factors and individual factors such
as intravenous drug use, cocaine, liver disease, play an
important role in the pathophysiology of this condition. Echocardiography can suggest the diagnosis, but
the gold standard method of diagnosing pulmonary
arterial hypertension is right heart catheterization. The
treatment of pulmonary arterial hypertension associated with HIV infection are similar to pulmonary arterial hypertension in general population, but there are
some special conditions related to the use of calcium
channel blockers and possible drug-drug interactions
between 5-phosphodiesterase inhibitors and antiretroviral regimen.
We present two patients diagnosed with pulmonary
arterial hypertension associated with HIV infection.
The first patient is a 33-year-old woman, acquired
the HIV infection through iatrogenic maneuvers, being
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part of the “HIV cohort”, which includes over 5000 persons who acquired the infection in childhood, between
the years 1987-1989. She was diagnosed with HIV infection in 2002. At first, she refused the diagnosis, but
from 2008 she started to take abacavir, lamivudine, lopinavir and ritonavir. In 2018, she came to the hospital
for global cardiac decompensation and the echocardiography reveled high pulmonary artery pressure. After,
she was diagnosed by cardiac catheterization with pulmonary arterial hypertension.
The second patient is a 48-year-old man, which was
diagnosed with HIV infection as a result of the identification of the etiology of pulmonary arterial hypertension. At the time of diagnosis, the patient complained of dyspnea and fatigue. Echocardiography showed
high pulmonary artery pressure. After, he was diagnosed by cardiac catheterization with pulmonary arterial
hypertension. Since then, sildenafil and antiretroviral
regiment (lamivudine, zidovudine and raltegravir) was
start. During the follow-up, the patient’s clinical and
paraclinical parameters varied, because the had periods of interruptions of the antiretroviral regimen.
The particularity of the cases: Although the pulmonary arterial hypertension prevalence is one thousand
times higher than in general population, this condition
is underdiagnosed. Current guidelines do not recommend echocardiographic screening in persons living
with HIV, the indication for echocardiographic evaluation being only in the case of EKG modifications or
suggestive symptoms of cardiac dysfunction. Pulmonary arterial hypertension is underdiagnosed in HIVinfected patients.
These two patients are included in the National Pulmonary Hypertension Program, both having certain
particularities: in the case of 33-year-old patient, pulmonary arterial hypertension developed after a long
period of HIV infection, the diagnosis being made after
the first episode of cardiac decompensation; in the case
of the 48-year-old patient, HIV infection was reveled as
a result of the elucidation of the etiology of pulmonary
arterial hypertension. In both patients, specific therapy for pulmonary arterial hypertension (sildenafil) and
adjustment of the antiretroviral regimen significantly
improved both clinical and paraclinical parameters
(NYHA class, 6MWD, sPAP, RVGLS).
Mortality is high, usually due to right heart failure
and pulmonary arterial hypertension is considered an
independent predictor of death in HIV-infected patients. Co-management with both a pulmonary hypertension (PH) expert and a HIV expert is recommended.
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HIV: Human Immunodeficiency Virus; NYHA: New
York Heart Association; 6MWD: 6-min walk distance
sPAP: systolic pulmonary arterial pressure; RV GLS: right ventricle global longitudinal strain

135. O consecință
potențial fatală a Muay
Thai-ului
E. Cicala, M. Ivașcu, R. Brânzea, F. Orțan,
C. Pestrea

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

negative. Sub antibioterapie empirică sistemică și locală
evoluția a fost favorabilă, cu vindecare completă.
Particularitate cazului: Particularitățile cazului sunt
dezvoltarea pericarditei purulente la un bărbat tânăr,
imunocompetent, fără patologii asociate, dezvoltată
prin contiguitate de la nivelul unui pneumopiotorace
secundar unei fracturi costale și evoluția acesteia minim simptomatic până la instalarea bruscă a șocului.
Antibioterapia empirică a fost menținută pe parcursul
întregului tratament, având în vedere culturile negative,
atât din lichidul pericardic, cât și din cel pleural. În ciuda prezentării tardive, pacientul a prezentat o evoluție
favorabilă, cu vindecare completă, cu recomandare
de evaluări periodice pentru decelarea unei posibile
recurențe sau a dezvoltării pericarditei constrictive.

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Pericardita purulentă, reprezentând
infecția bacteriană a spațiului pericardic, este o patologie rară și, în absența diagnosticului și a tratamentului
prompt, poate fi fatală. De obicei, aceasta se dezvoltă
prin contiguitate sau prin diseminare hematogenă
a agenților microbieni și, de cele mai multe ori, este
acompaniată de factori predispozanți, precum imunosupresia, patologia neoplazică, boala pericardică preexistentă sau hemodializa. Diagnosticul se bazează pe
aspectul și analiza lichidului pericardic, iar tratamentul
recomandat este antibioterapia, asociată cu drenajul
pericardic percutan sau chirurgical. Apariția pericarditei purulente ca o complicație a empiemului pleural
este rară, dar cu atât mai gravă dacă nu este tratată.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui sportiv de 41
de ani, care a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe în
stare gravă, tahicardic, tahipneic, hipotensiv, acuzând
dispnee agravată progresiv până la dispnee de repaus
și durere laterotoracică dreaptă, cu debutul simptomatologiei în urmă cu o lună, după un traumatism toracic prin lovire în timpul unui antrenament intensiv de
Muay Thai. Examinarea tomografică efectuată, după
stabilizarea pacientului, a decelat colecție pericardică în
cantitate mare, o fractură de arc mediu la nivelul coastei VII drepte și un aspect de hidropneumotorace drept
cu o densitate înalt sugestivă pentru empiem. Ecocardiografic s-au evidențiat semne de tamponadă cardiacă
și, ecoghidat, s-a efectuat pericardiocenteză de urgență
cu evacuarea a 1000 ml lichid purulent, cu ameliorarea
imediată a statusului clinic. S-a practicat drenaj pericardic și pleural chirurgical cu evacuarea puroiului în
totalitate din ambele cavități și lavaj intens. Culturile
bacteriene atât din pleură, cât și din pericard au fost
184

A potential deadly
outcome of Muay Thai
Introduction: Purulent pericarditis, the infection of
the pericardial space, is a rare and a life-threatening
condition in the absence of prompt diagnosis and
treatment. It usually develops through contiguous or
hematogenous spread of the microorganisms and,
nowadays, most of the cases are accompanied with a
predisposing condition like immunosuppression, malignancy, prior pericardial disease or hemodialysis.
The diagnosis is based on the analysis of the pericardial fluid and the recommended treatment is represented by antibiotherapy, associated with percutaneous or surgical drainage. Purulent pericarditis is rarely
a complication of a pleural empyema, the association
carrying even greater risk for unfavorable outcome.
Case presentation: We present a case of a 41 years
old athlete, brought to the Emergency Department in
a poor general condition, with tachycardia, tachypnea
and hypotension, complaining of worsening dyspnea
and right hemithorax pain, with the onset of symptoms
about 1 month ago, after a blunt chest trauma at a Muay
Thai sparring. After the initial stabilization of the patient, thoracic computed tomography revealed a large
pericardial effusion, seventh right costal arch fracture and right hydropneumothorax with fluid densities
highly suggestive for empyema. Echocardiography revealed signs of cardiac tamponade and echo-guided
pericardiocentesis was performed with drainage of
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1000ml of purulent fluid, with immediate clinical improvement. The patient underwent surgical pleural and
pericardial drainage and lavage. Cultures from both pericardial and pleural fluid were negative. With empiric
systemic and local antibiotherapy the patient made a
full recovery.
Case particularity: The particularities of this case
are the development of purulent pericarditis in an
immunocompetent young man without other known
pathological conditions, due to contiguous spread of
the infection from a pneumopyothorax secondary to a
traumatic rib fracture and a mildly symptomatic initial course with a sudden onset of shock. The empiric
antibiotherapy was maintained throughout the course
of the disease, considering negative cultures from both
pericardial and pleural fluids. Despite a late presentation, the patient made a full recovery, with a recommendation of close follow-up for early detection of recurrence or progression to constrictive pericarditis.

136. Dificultăți la pacientul
cu indicație de triplă
terapie antitrombotică
B.V. Caba1, C. Adam1, D. Mare1,
M. Boureanu1, L. Lucaci2, R.A. Sascău2,
C. Stătescu2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Iași
2
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George
I.M. Georgescu“, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași

Introducere: Dubla terapie antiagregantă plachetară
cu Aspirină și Ticagrelor reprezintă principala recomandare de tratament medicamentos după angioplastia transluminală percutană cu stent activ farmacologic, însă există câteva excepții care fac dificilă această
abordare terapeutică. Aproximativ 6-8% din pacienții
adresați revascularizării miocardice intervențională
au indicație de terapie anticoagulantă orală, cronică,
pentru diferite patologii precum tromboembolismul
venos. Acești pacienți necesită triplă terapie antitrombotică, dintre inhibitorii de P2Y12, cel mai utilizat fiind
Clopidogrelul. Studiile arată, că la aproximativ 5% dintre pacienți poate, să apară rezistență la acest medica-
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ment. Tromboza venoasă profundă poate fi favorizată
de trombofiliile ereditare, 5% dintre indivizii de origine europeană și mediteraneană prezentând mutații ale
factorului V Leiden heterozigot.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 82 de ani, hipertensiv, cu antecedente de infarct miocardic infero-lateral vechi tratat conservator, cu leziuni bicoronariene,
pentru care s-a realizat, ulterior, angioplastie transluminală percutană, electivă, cu un DES la nivelul arterei
descendente anterioare. Se internează pentru o mare
criză anginoasă, cu modificări electrocardIografice sugestive pentru infarct miocardic acut antero-extensiv
cu supradenivelare de segment ST și dinamică enzimatică semnificativă. Clinic, se obiectivează zgomote
cardiace ritmice, TA= 125/85 mmHg, hiperpigmentare
tegumentară a gambei stângi. Ecocardiografic se obiectivează un ventricul stâng cu dimensiuni normale, cu
funcție sistolică sever diminuată prin akinezia septului interventricular, a apexului, a peretelui anterior și
a 1/3 apicale a peretelui lateral. Coronarografia arată
ocluzie trombotică intrastent la nivelul arterei coronare
descendente anterioare, pentru care s-a realizat angioplastie transluminală percutană cu un DES, leziuni de
severitate 50-60% la nivelul arterei obtuze marginale
I și 90% la nivelul arterei coronare drepte. Reevaluarea ecocardiografică arată tromb la apexul ventricului
stâng.
Particularitatea cazului: Pacientul prezintă rezistență,
documentată, la Aspirină și Clopidogrel și status trombofilic, fiind diagnosticat anterior prezentării curente
cu tromboză venoasă profundă a membrului inferior
stâng, cu status trombofilic (factor V Leiden prezent),
pentru care a urmat tratament anticoagulant oral cronic
cu anticoagulant direct (Rivaroxaban). Având în vedere
aceste particularități și formarea trombului în ventriculul stâng, se decide administrarea unei triple terapii antitrombotice pe o perioadă determinată, reprezentată
de asocierea dublei antiagregări plachetare cu Aspirină
și Ticagrelor cu anticoagulare orală, cu un agent farmacologic antivitamină K, Acenocumarol. Necesitatea
asocierii dublei terapii antiplachetare cu anticoagularea
orala, cronică, reprezintă, în acest caz, o provocare prin
prisma particularităților pe care le prezintă acest pacient, pentru care este contraindicată utilizarea Clopidogrelului, impunându-se, astfel, utilizarea de Ticagrelor
și alegerea AVK, fiind necesară o monitorizare atentă a
pacientului din cauza riscului de sângerare.
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Challenges in a patient
with indication of triple
antithrombotic therapy
Introduction: Dual antiplatelet therapy with aspirin
and ticagrelor is the main recommendation of medical treatment after percutaneous coronary intervention
with drug eluting stent for acute coronary syndrome,
but are few exceptions which make this therapeutic
management to be difficult. Between 6-8% of patients
addressed for interventional myocardial revascularization have an indication for anticoagulant therapy
for different conditions like deep venous thrombosis.
These patients need triple antithrombotic therapy and
Clopidogrel is the P2Y12 inhibitor used in this case.
Studies shows that 5% of patients may have Clopidogrel resistance. Deep venous thrombosis may be cause
by an hereditary thrombophilia, in 5% of european and
mediteranean people being present a mutation of the
Leiden factor.
Case presentation: We present the case of a 82 years
old patient, with arterial hypertension, with history of
infero-lateral myocardial infarction coservative treated, elective percutaneous coronary angioplasty of the
middle left anterior descending artery. He was admitted
for an anginal chest pain that lasted for 10-15 minutes
and is the clinical expression of an extensive anterior
acute myocardial infarction with ST segment elevation
with semnificative rise of biochemical markers of myocite injury. The clinical examination shows rhythmic
cardiac beats 90/min, without murmurs, blood arterial
pressure= 125/85 mmHg, physiological vesicular breath and left leg hyperpigmentation. The ECG shows sinus rhythm 94/min, normal AQRS and the ST segment
elevation in V-V5, DI and aVL leads, QS waves in V1V5 leads. Biochemical tests show cytolysis myocardial
syndrome. The transthoracic echocardiography shows
normal left ventricular dimensions with severe reduced
sistolic function due to akinesia of the interventricular
septum, of the apex, of the anterior wall and apical one
third of the lateral wall, mild mitral regurgitation and
moderate tricuspidian regurgitation. Coronary angiography shows the presence of tricoronary lesions represented by an intrastent thrombotic occlusion on left
anterior descending artery which has been treated by
percutaneous transluminal coronary angioplasty with
drug eluting stent, a 50-60% severity lesion on obtuse
marginal artery I and a 90% severity lesion on right co186
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ronary artery for which we recommend further revascularization depending on symptoms. The second transthoracic echocardiography evaluation shows a hyperechogenic image on the left ventricular apex, 42/21
mm, that suggest an apical thrombus recently formed.
Case particularity: The patient present documented
Aspirin and Clopidogrel resistance and thrombophilic
status with history of deep venous thrombosis in treatment with DOAC. In this case, due to patient particularities, we decided to associate the double antiplatelet
therapy with Aspirin and Ticagrelor with AVK Acenocumarol anticoagulant oral therapy on determinated
period. The need to associate dual antiplatelet therapy
with oral anticoagulant therapy is a challenge in this
case due to particular aspects of this patient and the
contraindication of Clopidogrel.

137. Aspirina – să
reinventăm roata
L. Munteanu, S. Bogdan, A. Nastasa,
A.L. Linte, A.C. Popescu, S.M. Balanescu
Spitalul Universitar de Urgență, Elias

Introducere: Aspirina reprezintă un element cheie în
tratamentul infarctului miocardic acut. Co-existența
bolii respiratorii exacerbată de AINS (BREA) complică
managementul terapeutic al acestor pacienți, fiind necesară abordarea multidisciplinară a unui astfel de caz,
cu participarea medicului cardiolog intervenționist,
pneumolog și alergolog. Într-un astfel de scenariu clinic, cele 2 opțiuni terapeutice sunt: protocolul de desensibilizare și utilizarea monoterapiei cu antiagregant
plachetar, care să nu conțină aspirină.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente de 71 de ani, cunoscută cu BREA care se prezintă
pentru angină, însoțită de greață și dispnee de repaus, debutate în ziua internării. Anamnestic, reacția de
hipersensibilitate la aspirină s-a manifestat prin strănut în salve, prurit nazal, rinoree seroasă, tuse seacă
și dispnee. Obiectiv, decelăm raluri sibilante difuze și
saturația periferică de 95% în aerul atmosferic. Electrocardiograma arată supradenivelare de segment ST
în V2-V5. Biologic, remarcăm dinamică enzimatică
sugestivă pentru necroză miocardică. Ecocardiografia ilustrează disfuncție severă de VS cu FEVS= 30%.
Coronarografic, se descrie ocluzia trombotică a arterei
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interventriculare anterioare, paraostial, flux TIMI 0.
În acest context, se realizează angioplastia coronariană
percutană primară cu implantare de stent farmacologic
activ sub tratament cu ticagrelor și anticoagulant, dar
fără aspirină. Post-intervențional, se efectuează evaluare pneumologică și alergologică pentru caracterizarea
siguranței protocolului de desensibilizare la aspirină.
Radiografia pulmonară arată opacități cu caracter alveolar cu componentă atelectatică parahilar bilateral, iar
evaluarea spirometrică sugerează disfuncție ventilatorie obstructivă moderată. Se decide, astfel, că riscurile
implementării protocolului sunt mai mari, decât beneficiile și se recomandă monoterapia antitrombotică cu
ticagrelor.
Particularitatea cazului: În fața unui pacient care se
prezintă cu durere anginoasă, dinamică enzimatică și
modificări electrocardiografice sugestive pentru necroză miocardică, se pune problema revascularizării coronariene de urgență cu implantare de stent farmacologic
activ și administrarea dublei terapii antiplachetare. O
adevărată dilemă clinică apare atunci când ne confruntăm cu un pacient, care nu poate tolera combinația antitrombotică din cauza hipersensibilității la aspirină.
Cazul prezentat exemplifică abordarea unei paciente cu istoric îndelungat de astm bronșic, cu necesar
zilnic de bronhodilatatoare inhalatorii și cu disfuncție
respiratorie obstructivă moderată, la care s-a considerat că o strategie de desensibilizare la aspirină prezintă
un raport risc/beneficiu nefavorabil, cu risc crescut de
obstrucție acută de căi respiratorii și necesar de protezare inhalatorie imediată. În cazul în care pacienta
rămâne pe monoterapie cu inhibitor de P2Y12 la domiciliu, provocarea adevărată constă în demonstrarea
eficacității și siguranței, pe termen lung, a unei astfel de
abordări, insuficient cercetată și demonstrată științific
până la acest moment.

Aspirin – let's reinvent
the wheel
Introduction: Aspirin is the key to the treatment of
acute myocardial infarction. Co-existance of NSAIDexacerbated respiratory disease (N-ERD) complicate
the therapeutic management of these patients, with the
need of multidisciplinary approach, including interventional cardiologist, pneumologist and alergologist.
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In this clinical scenario, the 2 therapeutic options remain: rapid drug desensitization or monotherapy with
antiplatelets that don’t contain aspirin.
Case presentation: We present you the case of a 71year old woman with a history of N-ERD who presents
to the hospital with angina, nausea and dyspnea on
rest, symptoms that started on the day of presentation.
From medical history we find out that the hypersensitivity to aspirin manifested with sneezing, nasal pruritus,
serous rhinorrhea, dry cough and dyspnea.
Clinical exam shows diffuse sibilant rales and peripheral oxygen saturation of 95%. ECG reveals STsegment elevation in V2-V5. From lab tests we remark
enzymatic dynamic suggestive for myocardial necrosis.
Transthoracic echocardiography illustrate severe VS
dysfunction with an EF of 30%. On coronary angiography is described paraostial thrombotic occlusion of
anterior interventricular artery, TIMI 0 flow.
In this context, a primary percutaneous coronary
intervention with drug-elluting stent implantation is
performed, under treatment with ticagrelor and anticoagulant, but without aspirin. Post-intervention, we
carry out pneumologic and allergologic tests in order
to characterize the safety of an aspirin desensitization
protocol. Pulmonary radiography shows bilateral parahilar alveolar opacities with atelectasis and the spirometry suggests moderate obstructive ventilatory defect.
Under these circumstances, we decide that the risks of
such a protocol outweigh the benefits and we recommend antithrombotic monotherapy with ticagrelor.
Case particularity: For a patient with angina, enzymatic dynamic and electrocardiographic modifications
suggestive for myocardial necrosis, urgent coronary revascularization is vital with stent placement and double
antiplatelet therapy. A true clinical dilemma appears
when we confront with a patient who can’t tolerate the
antithrombotic combination due to aspirin hypersensitivity.
The presented case exemplifies the approach of a patient with long history of asthma, who needs administration of inhaled bronchodilators on a daily basis and
has moderate obstructive ventilatory dysfunction. Bearing this in mind, we considered that an aspirin desensitization strategy presents an unfavorable risk-benefit
ratio with high risk of complete airway obstruction and
need of immediate intubation. If the patient remains on
monotherapy with P2Y12 inhibitor at home, the real
challenge consists of demonstrating the long term efficacy and safety of an poorly investigated and demonstrated subject.
187
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138. O evoluție rapidă
către pericardită
constrictivă și încă ceva
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1
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Institutul Clinic Fundeni - București România
3
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Introducere: Pericardita constrictivă se dezvoltă, de
obicei, după o perioadă lungă de timp de la evenimentul pericardic acut, fiind simptomatică prin dispnee, fatigabilitate și congestie sistemică. Una dintre
complicațiile majore ale pericarditei constrictive este
ciroza hepatică, care trebuie investigată întotdeauna în
prezența hepatocitolizei.
Prezentare de caz: Un pacient în vârstă de 34 de ani
s-a prezentat în clinica noastră pentru dispnee și fatigabilitate la eforturi mici, cu edeme gambiere bilateral
și semn Kussmaul prezent, TA 120/80 mmHg, AV 80/
min, SpO2 99%. Din istoric menționăm tamponadă
cardiacă cu hemopericard drenat în urmă cu mai puțin
de 1 an, biopsia pericardică având rezultat nespecific.
Electrocardiograma a arătat voltaj scăzut al complexelor QRS și unde T negative difuz. Ecocardiografia transtoracică a evidențiat fracție de ejecție VS ușor redusă
(50%), disfuncție diastolică gradul III, dilatare biatrială moderată, annulus reversus și annulus paradoxus,
bounce septal și variații respiratorii semnificative ale
fluxurilor transvalvulare. Examinările prin rezonanță
magnetică (RM) și tomografie computerizată (CT) au
confirmat diagnosticul de pericardită constrictivă, arătând îngroșări pericardice circumferențiale, calcificări
și fiziologie cardiacă sugestivă. Deoarece analizele au
decelat hepatocitoliză (ASTX2, ALTX4) și colestază
(bilirubină totală x2,5, GGTx4), am efectuat ecografie abdominală și TC abdominală, în urma cărora s-a
stabilit diagnosticul de ciroză hepatică compensată și
șunt porto-sistemic între confluentul spleno-portal și
vena iliacă internă stângă. Pentru excluderea altor cauze de ciroză, s-au recoltat AgHBs, ac antiHBc, anti
VHC, HIV, AFP, ceruloplasmina, ac antimitocondriali
și anti LKM1 – negativi, iar pacientul a negat consumul
de alcool. Având în vedere datele clinico-biologicoimagistice, s-a recomandat tratament chirurgical, efec188
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tuându-se pericardectomie anterioară interfrenică, cu
ameliorarea simptomatologiei.
Particularitatea cazului: Am prezentat cazul unui
pacient tânăr cu pericardită constrictivă și ciroză hepatică, apărute într-un interval de timp, relativ scurt,
după un episod de tamponadă cardiacă, fără alte APP
cunoscute. Suspiciunea de pericardită, ridicată de examenul fizic, a fost confirmat de ecocardiografie, RM și
TC cardiac. Deși, hepatocitoliza putea să apară, strict
în contextul acut, ea a fost rezultatul cirozei hepatice
compensate, marker al evoluției constricției pericardice. Intervenția chirurgicală s-a realizat cu succes, fiind
urmată de ameliorarea netă a simptomatologiei.

A rapid progression to
constrictive pericarditis
and a bonus
Introduction: Constrictive pericarditis usually develops after a long period of time, from the acute pericardial
event, with symptoms such as dyspnea, fatigability and
systemic congestion. One of the major complications of
constrictive pericarditis is liver cirrhosis, which should
always be investigated in the presence of hepatocytolysis.
Case presentation: A 34-year-old patient presented to
our clinic with dyspnoea and fatigue at low exertion,
with bilateral leg swelling and Kussmaul sign present,
BP of 120/80 mmHg, HR of 80/min, SpO2 99%. From
his medical history we mention cardiac tamponade
with drained hemopericardium less than 1 year ago,
pericardial biopsy being nonspecific. Electrocardiogram showed low voltage of QRS complexes and diffuse negative T waves. Transthoracic echocardiography
revealed slightly reduced ejection fraction (50%), grade III diastolic dysfunction, moderate biatrial enlargement, annulus reversus and annulus paradoxus, septal
bounce and important respiratory variations in transvalvular flow. Magnetic resonance imaging (MRI) and
computed tomography (CT) confirmed the diagnosis of
constrictive pericarditis, showing circumferential pericardial thickening, calcifications and suggestive cardiac
physiology. Because the tests revealed hepatocytolysis
(ASTX2, ALTX4) and cholestasis (total bilirubinx2,5,
GGTx4), we performed abdominal ultrasound and abdominal CT, after which the diagnosis of compensated
liver cirrhosis was established. There was also obser-
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ved a porto-systemic shunt between the spleno-portal
confluent and the left internal iliac vein. To rule out
other causes of cirrhosis, HBsAg, anti-HBc, anti-HCV,
HIV, AFP, ceruloplasmin, anti-mitochondrial and antiLKM1 antibodies were searched - negative and the patient denied alcohol consumption. Considering clinical-biological- imaging data, surgical treatment was recommended and anterior interphrenic pericardectomy
performed, with improvement of the symptomatology.
Case particularity: We presented the case of a young
patient with constrictive pericarditis and liver cirrhosis
that occurred in a relatively short period of time after
an episode of cardiac tamponade, without any other
medical history. Pericarditis, suspected at physical examination, was confirmed by echocardiography, MRI
and cardiac CT. Although hepatocytolysis may have
occured strictly in the acute context, it was the result of
compensated liver cirrhosis, a marker of evolving pericardial constriction. The surgery was successfully performed, followed by a clear improvement in symptoms.

139. Sindromul de QT lung
– o permanentă provocare
N. Avram, A.E. Lacraru, E. Dragan,
C.J. Sinescu, C.L. Andrei
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni“,
București

Prezentare de caz: Femeie, 74 ani, supraponderală,
hipertensivă, diabetică, dislipidemică, cu fenomene de
insuficiență cardiacă cronică (ICC), boală pulmonară
obstructivă cronică (BPOC), istoric de accident vascular cerebral (AVC) ischemic, tiroidectomie totală
în tratament de substituție hormonală se prezintă în
urgență pentru dispnee la eforturi progresiv mai mici
în ultima lună, agravată până la dispnee de repaus și
tuse cu expectorație mucoasă. Examen clinic la prezentare: conștientă, cooperantă, SaO2 84% spontan, corectată la 94% sub O2 6 l/min, raluri sibilante difuz bilateral, raluri subcrepitante bibazal, TA=190/100 mmHg,
AV=78bpm, fără sufluri, edeme gambiere moderate bilateral, fără deficite neurologice, sistem muscular normoton normokinetic, semn Chvostek negativ.
ECG în dinamică: RS, 72 bpm, HVS, unde T negative
ample V1-V6, DII, DIII, aVF, QTc (540-650 msec). Biologic: NTproBNP, D-dimeri, probe inflamatorii, cre-
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atinină crescute, potasiu normal. Ecocardiografia: VS
de dimensiuni normale, cu funcție sistolică globală si
segmentara normale, disfuncție diastolică VS grad I,
regurgitare mitrală moderată degenerativă, VD ușor
dilatat cu funcție longitudinală normală, regurgitare
tricuspidiană moderat-severă, HTP probabilă, pericard
liber. CT torace cu s.c: exclude embolia pulmonară,
decelează minime modificări de fibroză pulmonara si
câteva bule de emfizem. Pe monitorizarea Holter ECG
nu au fost decelate tulburări de ritm sau de conducere.
Decompensare ICC s-a interpretat în contextul acutizării infecțioase a bolii pulmonare obstructive cronice.
S-a administrat tratament cu diuretic de ansă, antialdosteronic, IECA, beta-blocant, statină, nitrat retard,
antibioterapie, mucolitic, bronhodilatator, sub care s-a
ameliorat simptomatologia de la internare. Diagnostice etiologice diferențiale ale QT lung: BCI (coronarografie- coronare epicardice permeabile), fără medicație
cu potențial de alungire a intervalului QT, distiroidie
(TSH, fT4- valori normale), diselectrolitemie (K, Mgvalori normale), afectarea secundară a paratoirodielor
– hipocalcemie (Ca seric 5,1 mg/dl) prin hipoparatiroidism secundar tiroidectomiei totale și paratiroidectomiei simultane. S-a administrat combinație de calciu și
vitamina D3 sub care s-a obținut normalizarea intervalului QT.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în descoperirea unei hipocalcemii subclinice la o
pacientă cu istoric de tiroidectomie, care se internează pentru un episod de decompensare cardiacă și care
asociază interval QT alungit fără o cauză evidentă.

Long QT syndrome –
a standing challenge
Introduction: A 74 years old overweight, hypertensive, diabetic, dyslipidemic woman, with chronic heart
failure (CHF), chronic obstructive pulmonary disease
(COPD), history of ischemic stroke, total thyroidectomy in hormone replacement therapy presented at the
emergency room for progressive exertional dyspnea in
the last month aggravated to resting dyspnea associating cough with mucous expectoration. Clinical examination at presentation: normal consciousness status,
SpO2 84% spontaneous, corrected to 94% with O2 6 l/
min, diffuse bilateral sibilant rales, subcrepitant rales in
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both lung fields, BP = 190/100 mmHg, HR= 78bpm,
no heart murmurs, moderate bilateral edema, no neurological deficits, normal muscular system, negative
Chvostek sign.
Case presentation: Repeted ECGs: sinus rhythm, 72
bpm, left ventricle hypertrophy, negative T waves V1V6, DII, DIII, aVF, QTc (540-650 msec). Blood tests:
elevated NTproBNP, D-dimers, inflammatory tests,
creatinine and normal potassium. Echocardiography:
normal size of LV with normal global and segmental
systolic function, grade I LV diastolic dysfunction, degenerative moderate mitral regurgitation, slightly dilated RV with normal longitudinal function, moderate
to severe tricuspid regurgitation, high probability of
pulmonary hypertension, no pericardial effusion. Contrast thoracic CT scan: no pulmonary embolism, mild
basal pulmonary fibrosis and a few emphysema bullae.
No rhythm or conduction disturbances were detected
on Holter ECG monitoring.
HF decompensation has been interpreted in the context of infectious exacerbation of chronic obstructive
pulmonary disease. Under treatment with loop diuretic, antialdosterone, ACE inhibitor, beta-blocker, statin, long acting nitrate, antibiotic therapy, mucolytic
and bronchodilator the symptoms improved. Long QT
differential diagnoses: ischemic (coronary angiography
- normal epicardial coronary arteries), no use of drugsinduced QT prolongation, dysthyroidism (TSH, fT4
- normal values), dyselectrolithemia (K, Mg - normal
values), secondary parathyroid disfunction - hypocalcemia (serum Ca 5.1 mg/dl) induced by hypoparathyroidism secondary to total thyroidectomy and simultaneous parathyroidectomy. A combination of calcium
and vitamin D3 was administered under which the QT
interval has normalized.
Case particularity: The particularity of the case consisted in revealing a subclinical hypocalcemia in a patient with medical history of thyroidectomy who was
hospitalized for an episode of HF decompensation
and who associated prolonged QT interval without an
apparent cause.
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140. HTA – un diagnostic
cu surprize
S.A. Mitrea, I. Băluță, A.S. Hodorogea,
I.T. Nanea, A.M. Ilieșiu
Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele“, București

Introducere: Deși, coarctația de aortă (CoA) este o
cauză curabilă de hipertensiune arterială (HTA), după
corecție, persistă riscul de hipertensiune arterială și hipertrofie ventriculară stângă (HVS).
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de 59
de ani, cu intervenție chirurgicală pentru CoA la 20 de
ani, fumător, hipertensiv, dislipidemic, care se prezintă
pentru HTA necontrolată terapeutic. Clinic se decelează sufluri carotidiene bilaterale, o tensiune arterială
(TA) sistolică mai mică cu 20 mmHg la membrul superior stâng și cu 50 mmHg mai mică la membrele inferioare. Electrocardiograma evidențiază HVS cu modificări secundare de repolarizare ventriculară. Ecocardiografic se decelează HVS concentrică severă cu grosimea pereților ventriculari de 20mm și cu obstrucție
dinamică medioventriculară, cu gradient dinamic de
64 mmHg, ridicându-se ipoteza asocierii unei cardiomiopatii hipertrofice. La nivelul aortei descendente,
sub emergența arterei subclavii, s-a înregistrat un flux
turbulent sistolo-diastolic, suspicionându-se o restenoză a CoA. Examenul angioCT confirmă diagnosticul de
restenoză a CoA, identifică hipoplazia arterei subclavii
stângi și ateromatoză carotidiană bilaterală severă. Nu
se decelează stenoze aterosclerotice a arterelor renale.
Controlul medicamentos al HTA a fost dificil, deoarece la atingerea valorilor țintă ale TA pacientul dezvoltă
claudicație intermitentă prin ischemia membrelor inferioare. Pacientul a fost trimis către serviciul de chirurgie cardiovasculară pentru corectarea restenozei CoA.
Particularitatea cazului: Particularitățile cazului sunt
restenoza CoA, care este frecventă, când corecția se realizează în copilărie și rară când se intervine la adulți,
și asocierea hipoplaziei arterei subclavii stângi, descrisă foarte rar în CoA. HVS severă și gradientul dinamic intraventricular important necesită excluderea
unei cardiomiopatii hipertrofice concomitente. Tratamentul HTA a fost dificil, datorită apariției ischemiei
prin hipoperfuzie a membrelor inferioare, în absența
corecției CoA.
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High blood pressure –
a diagnosis with surprises
Introduction: Although aortic coarctation (CoA) is a
curable cause of high blood pressure (HBP), after correction the risk of high blood pressure and left ventricular hypertrophy (LVH) persists.
Case presentation: We present the case of a 59-yearold patient, with surgery for CoA at the age of 20,
smoker, hypertensive, dyslipidemic, who presents for
therapeutically uncontrolled hypertension. Clinically,
bilateral carotid murmurs are detected, a systolic blood
pressure (BP) lower by 20 mmHg in the left upper limb
and 50 mmHg lower in the lower limbs. Electrocardiogram shows LVH with secondary changes in ventricular repolarization. Echocardiography reveals severe
concentric LVH with a ventricular wall thickness of 20
mm and a dynamic medioventricular obstruction with
a dynamic gradient of 64 mmHg, raising the hypothesis
of the association of a hypertrophic cardiomyopathy. At
the level of the descending aorta, under the emergence
of the subclavian artery, a turbulent systolic-diastolic
flow was registered, a restenosis of CoA being suspected. AngioCT examination confirms the diagnosis of
CoA restenosis, identifies hypoplasia of the left subclavian artery, and severe bilateral carotid atheromatosis.
Atherosclerotic stenosis of the renal arteries is not detected. Drug control of hypertension was difficult because the patient develops intermittent claudication due
to ischemia of the lower limbs when reaching the target
values of BP. The patient was referred to cardiovascular
surgery to correct CoA restenosis.
Case particularity: The peculiarities of the case are
CoA restenosis, which is common when the correction
is made in childhood and rare when it occurs in adults,
and the association of hypoplasia of the left subclavian
artery, which is very rarely described in CoA. Severe
LVH and a significant dynamic intraventricular gradient require the exclusion of concomitant hypertrophic
cardiomyopathy. The treatment of hypertension was
difficult, due to the occurrence of ischemia by hypoperfusion of the lower limbs, in the absence of CoA
correction.
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141. Trei patologii, un
singur pacient. Cum
abordam pacientul cu
amiloidoză, sindrom
coronarian și stenoză
aortică
L.M. Buican
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila“, București

Introducere: Asocierea amiloidoză cardiacă-stenoză
aortică severă devine mai frecventă, fără a fi demonstrată o relație de cauzalitate între acestea. Conform A.
Bonelli, S. Paris în „Aortic Valve Stenosis and Cardiac
Amyloidosis: a misleading association“, ATTR-CA este
cea mai frecventă formă la pacienții cu stenoză aortică,
asocierea fiind mai frecventă la pacienții vârstnici. Este
dificil de abordat un pacient cu aceste două patologii
ce asociază SCC cu leziuni multivasculare? În cazul
pacienților cu leziuni multivasculare calcularea scorurilor Syntax și Euroscore ne îndreaptă, de obicei, către
varianta chirurgicală. În literatură găsim informații limitate cu privire la pacienții cu CA și CABG. Articolele disponibile, precum cel al A.Smith et al „Cardiac
revascularisation in cardiac amyloidosis”, ne îndrumă
spre varianta intervențională, deoarece majoritatea
pacienților cu leziuni multivasculare și CA tratați chirurgical au decedat la scurt timp postoperator. O altă
întrebare se referă la procedura de schimbare a valvei
aortice. Conform Amit P Java et al în articolul „Aortic valve replacement in patients with amyloidosis” ce
include un mic studiu retrospectiv pe 16 pacienți, dintre care 11 pacienți tratați chirurgical, iar 5 prin TAVI,
singura diferență a fost avantajul spitalizării reduse în
cazul TAVI. În continuare vă voi prezenta un pacient ce
prezintă aceste trei patologii asociate.
Prezentare de caz: TG-72 ani, FRCV (vârsta, sex M,
HTA, dislipidemie), cu BRD și boală aortică (SAo moderată, IAo ușoară), se prezintă pentru angină la eforturi
mici, ce cedează la administrarea de NTG. ECG la prezentare: ritm sinusal, regulat, AV=75 bpm, BRDi, fără
modificări ST-T, aspect hipovoltat. Analize laborator:
LDL-colesterol=76 mg/dl, Colesterol Total=180mg/dl.
Ecocardiografic: SIV/PPVS= 15mm, sept cu hiperecogenitate și aspect granular (sept strălucitor); calcificare VMP și IMP, aria Mi (prin PHT)=1,8 cm2, gradient
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AS-VS=12/6mmHg;V. Ao sever calcificată, cu limitarea
mobilității tuturor cuspelor; Doppler tisular: s’=6cm/s,
e’=4.4cm/s; a’=5.9cm/s. EcoDoppler carotide: infiltrare
ateromatoasă extensivă. Coronarografie: boală coronariană multivasculară, dintre care cele mai importante
leziuni sunt-subocluzie ADA II, subocluzie DG1 la origine, 70% ACX. Ecocardiografia transesofagiană: stenoză aortică severă, suspiciune CA /CMH. Discutăm
despre un pacient ce prezintă sindrom coronarian cronic cu leziuni trivasculare, valvulopatii importante-stenoză aortică severă și stenoză mitrală moderată, iar pe
baza ecocardiografiei și a aspectului ECG hipovoltatsuspiciune de amiloidoză cardiacă. Se efectuează scintigrafia cu scor Perugini 1. Deoarece nu este diagnostică, iar suspiciunea clinică rămâne ridicată, se continuă
investigațiile cu RMN cardiac (în lucru).
Particularitatea cazului: O particularitate a acestui caz
o reprezintă suspiciunea amiloidozei cardiace în cazul
unui pacient cu stenoza aortică severă, cu hipertrofie
de VS, cu aspect ECG hipovoltat și cu particularități
ecografice ce sugerează prezența acesteia. Asocierea
bolii cardiace ischemice multivasculare reprezintă o
altă particularitate, precum și prezența ateromatozei
sistemice, fără a avea valori ale colesterolului și LDLcolesterolului crescute semnificativ, inflamația sistemică putând juca un rol important. Pe parcursul internării pacientul acuză dureri toracice anterioare, cu
supradenivelare segment ST în teritoriul lateral, fără
dinamică enzimatică. Se încearcă angioplastia ADA,
dar fără succes. Ne aflăm în fața unui pacient complex,
cu trei patologii care coexistă fără o relație de cauzalitate dovedită între acestea, dar care influențează prognosticul și alegerea tratamentului. Studiile prospective
multicentrice în cohorte mari sunt necesare pentru a
indica abordarea optimă a acestor pacienți și pentru a
decide dacă varianta intervențională este de elecție, fie
că discutăm despre TAVI sau angioplastie coronariană.
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Three pathologies,
one patient. How to
approach the patient with
amyloidosis, coronary
syndrome and aortic
stenosis
Introduction: The association of amyloidosis with severe aortic stenosis is common, but without a causal
relationship between them. According to A.Bonelli,
S.Paris in „Aortic Valve Stenosis and Cardiac Amyloidosis: a misleading association”, ATTR-CA is the most
common form in patients with aortic stenosis, being
frequent in elderly patients. Is it difficult to approach a
patient with CA, AoS associated with coronary syndrome with multivascular lesions? In the case of patients
with multivascular lesions, the Syntax score and Euroscore usually leads us to the surgical path. We find limited information about patients with CA and CABG.
Available articles, like „Cardiac revascularisation in cardiac amyloidosis„ from A. Smith et al., leads us to the
interventional path, because most of the patients with
multivascular lesions and cardiac surgery died shortly postoperative. On the other hand, we should think
about if we choose surgical Ao replacement or TAVR.
According to Amit P Java et al in „Aortic valve replacement in patients with amyloidosis” which includes
a small retrospective study on 16 patients,11 patientssurgery, 5-TAVR, the only difference was the advantage
of reduced hospitalization in the case of TAVR.
Case presentation: TG-72 years, CVRF (age, sex M,
hypertension, dyslipidemia), with RBB and Ao disease (moderate AoS, mild AoI), presents for angina,
which stops at administration of NTG. ECG at presentation: sinus rhythm, 75 bpm, BRDi, without ST-T
changes, hypovoltage appearance. Laboratory analysis:
LDL-cholesterol= 76mg/dl, Total Cholesterol= 180mg/
dl. Echocardiographic: IVS/PWVS= 15mm, septum
with hyperechoicity and granular appearance (bright septum), PMV calcification, area of Mi valve (by
PHT)= 1.8cm2, AS-VS gradient= 12/6mmHg; severely
calcified Ao valve, with limited mobility of all cusps;
Tissue Doppler: s›= 6cm/s, e›= 4.4cm/s;a›=5.9cm/s.
Doppler ultrasound of the carotid arteries: extensive
atheromatous infiltration. The most important lesions are LAD II subocclusion, DG1 subocclusion, 70%
CX.Transesophageal echocardiography: severe aortic
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stenosis, suspicion of CA /CMH and moderate mitral
stenosis. Based on echocardiography and the appearance of hypovolted ECG-suspicion of cardiac amyloidosis.We perform scintigraphy with score Perugini 1.
Because clinical suspicion remains high, cardiac MRI
is performed.
Case particularity: A particularity of this case is the
suspicion of cardiac amyloidosis in a patient with severe aortic stenosis, LV hypertrophy, hypovolted ECG,
and ultrasound features that suggest its presence. The
association of multivascular ischemic heart disease
is another feature, as well as the presence of systemic
atheromatosis, without having significantly increased
cholesterol and LDL-cholesterol values, systemic inflammation may play an important role. During hospitalization, the patient complains of chest pain, with
ST-segment elevation in the lateral territory, without
enzymatic dynamics. LAD angioplasty is tried, but without success. We are in front of a complex patient, with
three pathologies that coexist without a causal relationship between them, but which influence the prognosis
and treatment. Prospective multicenter studies in large
cohorts are needed to indicate an optimal approach for
these patients and to help us to decide if the interventional option is the best choice, whether we are talking
about TAVR or coronary angioplasty.

142. Sindrom Takotsubo
cu afectare biventriculară:
prezentare de caz
L. Crăițoiu-Nirlu1, D.V. Spătaru2,
A. Nastasă2, R.N. Siliște2, A.C. Popescu1,
Ș.M. Bălanescu1
1

Spitalul Universitar de Urgență Elias, București
Spitalul Clinic Colțea, București

2

Introducere: Sindromul Takotsubo este o formă de
disfuncție sistolică acută a ventriculului stâng (VS) descrisă, inițial, ca balonizare apicală tranzitorie, care nu
respectă un singur teritoriu de distribuție coronariană
cu hiperkinezie compensatorie a celorlalte segmente
miocardice. Implicarea ventriculului drept în sindromul Takotsubo este mai puțin înțeleasă și posibil mai
frecventă, decât este raportată. Takotsubo este mai răspândită la femeile vârstnice după menopauză și este
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adesea atribuită celor mai variați factori declanșatori
(afecțiuni neurologice acute, stres emoțional negativ
sau pozitiv, stres fizic, infecții acute, intervenții chirurgicale sau administrarea de vasopresoare). Sindromul
takotsubo cu afectare biventriculară este asociat cu o
mai mare instabilitate hemodinamică și cu o perioadă
mai lungă de spitalizare.
Prezentare de caz: Raportăm cazul unei femei în vârstă
de 69 de ani, cunoscută cu neoplasm mamar stâng operat în 2000, recidivat, cu metastaze osoase și hepatice,
se prezintă în camera de gardă cu un tablou infecțios:
sindrom febril prelungit, astenie, fatigabilitate, scaune
diareice, apoase de 3 zile, anemie moderată, sindrom
de retenție azotată, sindrom inflamator și procalcitonină mult crescută. Evoluția inițială este lent favorabilă sub antibioterapie cu spectru larg și reechilibrare
hidroelectrolitică și volemică. La 5 zile de la internare
pacienta prezintă un episod de durere constrictivă retrosternală cu iradiere la nivelul gâtului cu durată de
aproximativ 10 minute, remisă spontan. ECG efectuate
succesiv indică modificări care nu se regăsesc pe traseul obținut la internare (unde T negative din V3 până
în V6, DI, DII, DIII, avF, unda T aplatizată în aVL,),
hs- Troponina 943 ng/L NT-proBNP>30000 pg/ml.
Evaluarea ecocardiografică indică akinezie apicală și
balonizarea VS, cu fracția de ejecție (FEVS) de 30% și
relativă prezervare a segmentelor bazale. Concomitent
se identifică akinezie de apex și ½ apicală perete liber
ale ventriculului drept (VD). Strain-ul de VS indică
prezervarea deformării radiale al segmentului bazal al
VS și o scădere a deformării longitudinale globale a VS.
De asemenea, strain-ul global longitudinal de VD are
o valoare mult scăzută. Având în vedere modificările
ECG, ecocardiografice și dinamica enzimatică nu se
poate exclude un SCA și se consideră oportună evaluarea coronarografică, care obiectivează artere coronare epicardice fără stenoze semnificative angiografic.
Sub tratatament suportiv și cel de insuficiență cardiacă pacienta a prezentat o evoluție favorabilă, aceasta
supraviețuind episodului septic asociat cu disfuncție
miocardică acută. Monitorizarea în dinamică a cardiomiopatiei prin strain ecocardiografic indică rezoluția
completă a disfuncției ventriculare stângi, la 14 zile, de
la episodul acut, dar cu persistența ușoară-moderată a
disfuncției ventriculare drepte.
Particularitatea cazului: Formă rară de Takotsubo cu
implicare biventriculară cu evoluție favorabilă la o pacientă oncologică în stadiu final. Apreciem că prognosticul este determinat de afecțiunea oncologică, deși sdr.
Takotsubo are evoluție similară cu SCA pe termen mediu și lung
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Deși „sindromul inimii frante” este în mod, tradițional, provocat de factori declanșatori fizici sau
emoționali cazul nostru sugerează, că poate fi declanșat
și de sepsis adăugat suferinței oncologice.
Monitorizarea în dinamică a cardiomiopatiei prin
strain ecocardiografic indică persistența unui grad de
disfuncție ventriculară dreaptă.

Takotsubo syndrome with
biventricular impairment:
case presentation
Introduction: Takotsubo syndrome is described as an
acute and transient left ventricular systolic dysfunction, the main feature being transient apical ballooning
with diffuse anomalies of wall movement. Involvement of the right ventricle in Takotsubo syndrome is
less understood and possibly more common than reported. Takotsubo syndrome is more frequent in postmenopausal women and is often attributed to a variety
of triggers (neurological disorders, emotional or physical stress, infections, surgery or vasopressors administration). Biventricular Takotsubo cardiomyopathy is
associated with greater hemodynamic instability and a
longer period of hospitalization.
Case presentation: We report the case of a 69-year-old
woman, known to have left breast cancer operated on in
year 2000, relapsed, with bone and liver metastases, present in the emergency room with infectious syndrome:
prolonged febrile syndrome, asthenia, fatigue, watery
diarrhea for 3 days, moderate anaemia, nitrate retention syndrome, inflammatory syndrome and a very high
value of procalcitonin. The initial evolution is slowly favourable under broad-spectrum antibiotic therapy and
hydro-electrolytic and volemic support. After 5 days
from admission, the patient presents an episode of retrosternal constrictive chest pain with radiation in the
neck lasting approximately 10 minutes, spontaneously
remitted. The serial ECGs performed indicates changes
that are not found in the initial ECGs from admission
(T wave inversions from V3 to V6, DI, DII, DIII, aVF,
flattened T wave in aVL,) hs-Troponin 943 ng /L NTproBNP> 30000 pg/ml. Echocardiographic evaluation
indicates left ventricular apical akinesia (LV), with LV
ejection fraction (LVV) of 30% with ballooning and re194

lative preservation of the basal segments, apex akinesia and ½ apical wall free right ventricle akinesia (RV).
The LV strain indicates the preservation of the radial
deformation of the LV basal segment, and a decrease
in the overall longitudinal deformation of the LV. Also,
the global longitudinal strain of RV has a very low value. Given the changes in ECG, echocardiography, and
enzyme dynamics, an ACS cannot be ruled out and
coronary angiography is considered appropriate, this
targets epicardial coronary arteries without significant
angiographic stenosis. Under supportive and heart failure treatment, the patient showed a favourable evolution, surviving the septic episode associated with
acute myocardial dysfunction. Dynamic monitoring of
cardiomyopathy by echocardiographic strain indicates
complete resolution of left ventricular dysfunction 14
days after the acute episode, but with mild-moderate
persistence of right ventricular dysfunction.
Case particularity: Rare form of Takotsubo syndrome
with biventricular involvement with favourable evolution in a final stage cancer patient. We appreciate that
the prognosis is determined by the oncological condition, although Takotsubo syndrome has a similar evolution with SCA in the medium and long term.
Although „broken heart syndrome” is traditionally
caused by physical or emotional triggers, our case
suggests that it may also be triggered by sepsis added
to cancer.
Dynamic monitoring of cardiomyopathy by echocardiographic strain indicates a degree of right ventricular dysfunction.

143. Complicații cardiace
în scleroza sistemică
L.B. Grosu1, L. Aramă1, A.C. Popescu2,
Ș. Bălănescu2
1

Spitalul Universitar de Urgență Elias, Bucuresti
Spitalul Universitar de Urgență Elias, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București
2

Introducere: Scleroza sistemică este o boală cronică autoimună a țesutului conjunctiv cu evoluție progresivă,
asociind fibroză interstițială difuză cu debut expresie
maximă la nivelul pielii și anomalii ale microcirculației.
Aceasta poate determina variate manifestări cardiace,
care reprezintă factori de prognostic nefavorabil: afec-
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tare interstițială miocardică (disfuncție diastolică și/
sau sistolică), a pericardului (pericardită exsudativă sau
constrictivă) și ale țesutului excitoconductor (tulburări
de conducere atrioventriculare sau intraventriculare,
aritmii atriale sau ventriculare). Boala coronariană și
afectarea valvulară sunt mult mai rare comparativ cu
alte boli autoimune. Afectarea cardiacă poate fi primară sau secundară în consecința altor complicații ale
sclerozei sistemice (hipertensiunea pulmonară prin
pneumopatie interstițială fibrozantă sau boală renală renală cronică). Relativ rară, afectarea cardiacă din
scleroza sistemică se asociază cu risc crescut de deces.
Astfel, sunt esențiale cunoașterea și înțelegerea epidemiologiei, precum și a simptomatologiei, ale metodelor de screening și diagnostic și ale particularităților de
tratament ale afectării cardiace din această suferință cu
patogenie insuficient elucidată.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 38 ani, fostă fumătoare, cunoscută cu sindrom CREST de 7 ani,
se internează, inițial, în secția de Pneumologie a Spitalului pentru fenomene de insuficiență respiratorie
acută (dispnee agravată progresiv până la dispnee de
repaus). Ulterior, este transferată în secția de Cardiologie pentru insuficiență cardiacă având NTproBNP
crescut, disfuncție diastolică de tip restrictiv (E/A> 2),
disfuncție sistolică VS ușoară și tulburare localizată de
cinetică asociate cu pericardită lichidiană (posterior
ventricul stâng 9mm, posterior atriu drept 10mm, anterior ventricul drept 10mm) fără semne de tamponadă
a cavităților drepte. EKG, fără tulburări de conducere.
În antecedente, extrasistole ventriculare la examenul
Holter. Examenul CT toracic decelează revărsat pleural
bilateral, iar IRM cardiac evidențiază fibroză miocardică la nivelul peretului infero-lateral și FE de 45-50%.
A necesitat toracocenteză evacuatorie dreaptă (900ml,
exudat). Consultul reumatologic evaluează afectare
cutanată difuză (scor Rodnan=13) cu capilaroscopie
(densitate capilară moderat scăzută, frecvente capilare
ramificate, moderată dezorganizare arhitecturală). Testele funcționale respiratorii decelează disfuncție ventilatorie restrictivă și alterarea difuziunii alveolo-capilare (DLCO 41% din prezis). S-au dozat autoanticorpi
specifici (Ac Anti Scl 70, anticentromer). Ameliorarea
fenomenelor de insuficiență respiratorie și cardiacă (la
externare clasa NYHA II) s-a obținut cu oxigenoterapie, bronhodilatator, corticoterapie, diuretic de ansă,
antialdosteronic, IECA și BCC (dihidropiridinic). S-a
inițiat terapia cu colchicină și micofenolat, observându-se rezoluția lichidului pleuro-pericardic.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în prezența simultană a afectării pericardice și mi-
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ocardice cu determinarea consecutivă a disfuncției sistolice și diastolice VS, complicații cu debut precoce și
prognostic presupus nefavorabil. Factori predictivi au
fost considerați afectarea cutanată extensivă, miopatia
mușchilor scheletici. De asemenea, s-a observat în mod
particular, efect favorabil al blocantelor de canale de
calciu de tip dihidropiridinic în prevenția și tratamentul complicațiilor microvasculare, inclusiv a afectării
cardiace. Un diagnostic de certitudine trebuie completat de informarea și educarea pacientului pentru a putea preveni complicațiile pe termen lung.

Cardiac complications in
systemic sclerosis
Introduction: Systemic sclerosis is a chronic autoimmune disease of the connective tissue with progressive evolution, associating diffuse interstitial fibrosis
with the onset of maximal skin expression and microcirculation abnormalities. This can lead to a variety of
cardiac manifestations, which are factors of unfavorable prognosis: myocardial interstitial impairment (diastolic and/or systolic dysfunction), pericardium (exudative or constrictive pericarditis), and excitoconductive
tissue (atrioventricular or intraventricular conduction
disorders, atrial or ventricular arrhythmias). Coronary
heart disease and valvular disease are much rarer than
other autoimmune diseases. Heart damage can be primary or secondary as a result of other complications
of systemic sclerosis (pulmonary hypertension due
to fibrosing interstitial pneumonia or chronic kidney
disease). Relatively rare, heart damage from systemic
sclerosis is associated with an increased risk of death.
Thus, it is essential to know and understand the epidemiology, as well as the symptomatology, the methods
of screening and diagnosis and the particularities of the
treatment of cardiac damage from this suffering with
insufficiently elucidated pathogenesis.
Case presentation: A 38-year-old patient, a former
smoker, known for 7 years with CREST syndrome, was
initially admitted to the Hospital’s Pulmonology Department for acute respiratory failure (progressively
worsened dyspnea to resting dyspnea). She was later
transferred to the Cardiology Department for heart
failure with elevated NTproBNP, restrictive diastolic
dysfunction (E/A> 2), mild LV systolic dysfunction,
195
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and localized kinetic disorder associated with fluid pericarditis (posterior left ventricle 9mm, posterior right
atrium 10mm, anterior right ventricle 10mm) without signs of tamponade of the right cavities. EKG, no
driving changes. History of ventricular extrasystoles
at Holter examination. Chest CT scan reveals bilateral
pleural effusion, and cardiac MRI shows myocardial
fibrosis in the infero-lateral wall and FE of 45-50%.
Required right evacuation thoracentesis (900ml, exudate). The rheumatology consultation evaluates diffuse
skin damage (Rodnan score = 13) with capillaroscopy
(moderately low capillary density, frequent branched
capillaries, moderate architectural disorganization).
Respiratory function tests detect restrictive ventilatory dysfunction and impaired alveolar-capillary diffusion (DLCO 41% of predicted). Specific autoantibodies
were assayed (Ac Anti Scl 70, anticentromer). The improvement of respiratory and heart failure phenomena (at NYHA class II discharge) was obtained with
oxygen therapy, bronchodilator, corticosteroid therapy,
loop diuretic, antialdosterone, ACE inhibitor and BCC
(dihydropyridine). Colchicine and mycophenolate therapy was initiated, and the resolution of the pleuro-pericardial fluid was observed.
Case particularity: The peculiarity of the case consists
in the simultaneous presence of pericardial and myocardial damage with the consequent determination of
LV systolic and diastolic dysfunction, complications
with early onset and presumed unfavorable prognosis.
Predictive factors were considered extensive skin damage, skeletal muscle myopathy. The favorable effect of
dihydropyridine calcium channel blockers on the prevention and treatment of microvascular complications,
including cardiac damage, has also been particularly
noted.
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144. Boala Behçet –
o cauză rară de tromboză
intracardiacă
M. Rusu, A. Nicolescu, G. Nicolae,
E. Cinteză, G. Duică, V. Marcu, G. Ganea,
A.L. Aria, A.T. Bumb, A.C. Botez,
B.M. Petrescu, C. Filip
Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii
„Maria S. Curie“, București

Introducere: Boala Behçet este o boală inflamatorie
cronică rară, cu o distribuție geografică unică, caracterizată prin vasculită cu afectare multisistemică, ce
apare preponderent în rândul populației masculine, tinere din Estul Mijlociu sau bazinul Mediteraneean. Diagnosticul acestei patologii este foarte dificil, deoarece
nu există teste de laborator specifice. Patologia venoasă
și complicațiile trombotice sunt elementele caracteristice ale acestei afecțiuni, dar se poate remarca în cazuri
izolate și afectarea cardiacă însoțită de complicații arteriale. Leziunile cardiace apar rar și pot include: pericardită, endocardită, tromboză intracardiacă, infarct miocardic, fibroză endomiocardică și anevrism miocardic.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unui adolescent, în vârstă de 17 ani, ce se adresează camerei de
gardă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria S. Curie” pentru durere abdominală difuză și astenie marcată. Se inițiază protocolul de diagnostic paraclinic: ecografia abdominală relevă ascită în cantitate
mare, radiografia pulmonară ilustrează revărsat pleural
bilateral, în cantitate mică, iar ecografia cardiacă obiectivează un tromb intratrial drept, de aproximativ 1 cm,
la care asociază minim revărsat pericardic. Se efectuează de asemenea CT toraco-abdominal cu substanță
de contrast ce relevă tromboză aproape completă a
Venei Cave inferioare, cu interesarea Venei Suprahepatice drepte și extensie până la nivelul atriului drept.
Analizele de laborator evidențiază anticorpi anti-nucleari pozitivi și HLA B51 pozitiv. Din antecedentele
personale patologice ale pacientului reținem un episod
de tromboză a sinusului cavernos, asociat cu nevrită
optică bilaterală. Anamnestic, pacientul declară episoade recurente de ulcerații bucale aftoide și artralgii. Coroborând datele clinice, paraclinice și anamnestice,
se stabilește diagnosticul de boală Behçet cu multiple
complicații trombotice, recurente.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului con-
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stă în subtipul afectării cardiace manifestată prin tromboză intraatrială dreaptă, element extrem de rar întâlnit. Literatura internațională raportează un procent de
afectare cardiacă cuprins între 7-29% din totalul cazurilor diagnosticate cu Boala Behçet, iar tromboza intracardiacă reprezintă o complicație rară, chiar și în rândul
acestor pacienți. Dorim să subliniem importanța efectuării unui diagnostic diferențial cu această afecțiune
inflamatorie cronică rară, în special în cazurile de
tromboză identificată la nivelul cavităților drepte ale
inimii, apărută la pacienți tineri, de sex masculin, chiar
și în absența altor caracteristici clinice ale Bolii Behçet.

Behçet Disease – a rare
cause of intracardiac
thrombosis
Introduction: Behçet disease is a rare chronic inflammatory condition, with a unique geographic distribution, characterised by multisistemic manifestations
caused by vasculitis. It is most common among the young masculine population in the Middle East and the
Mediterranean basin. Establishing this diagnosis represents a serious challenge because there are no specific
laboratory tests. The venous pathology and the thrombotic complications are the characteristic elements of
this disease, but in certain cases cardiac manifestations
can be observed, along with arterial complications.
The cardiac lesions appear rarely and may include the
following: pericarditis, intracardiac thrombosis, endocarditis, myocardial infarction, endomiocardic fibrosis
and myocardial aneurysms.
Case presentation: We present you the case of a 17
years old male adolescent, who checks in at the emergency room at „Marie S. Curie” Children’s Clinical
Emergency Hospital accusing diffuse abdominal pain
and fatigue. The paraclinical diagnosis protocol was
initiated: the abdominal ultrasound shows important
ascites, the pulmonary x-ray illustrates discrete bilateral pleural effusion and the echocardiography reveals a
1 centimeter right intraatrial thrombus associated with
minimal pericardial effusion. The patient undergoes a
thoraco-abdominal CT scan which confirms an almost
complete thrombosis of the Inferior Vena Cava, with
the involvement of the right suprahepatic vein extending to the right atrium. The laboratory tests highlight
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the presence of antinuclear antibodies and a positive
HLA B51. From the patient’s medical history, we keep
in mind an older thrombotic episode involving the cavernous sinuses, associated with bilateral optic neuritis.
The patient also mentions recurrent oral aphtous ulcerations and persistent arthralgias. Taking into consideration all of the above mentioned criteria, we establish
the diagnosis: Behçet Disease with thrombotic, recurrent complications.
Case particularity: The particularity of this case is
represented by the subtype of cardiac manifestation:
intraatrial thrombosis, an extremely rare finding. The
international literature reports a porcentage of cardiac
manifestations between 7-29% of all the patients diagnosed with Behçet disease, intracardiac thrombosis
being exceptional even among those. We underline the
importance of taking into consideration Behçet disease when performing a differential diagnosis, especially
when dealing with young patients with right sided
intracardiac thrombosis, even in the absence of other
clinical manifestations of this disease. The therapeutic
management of this complication is difficult because of
the recurrence risk on the long term.

145. Trombofilia: un cumul
de manifestări clinice fără
sfârșit
Ș.T. Duca1, A. Timofte2, A. Chetran1,
M. Ureche2, D. Crișu2, I.I. Costache1
1

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon“,
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore. T. Popa“
2
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Spiridon“, Iași

Introducere: Trombofilia este o patologie congenitală
sau dobândită, reprezentată de hipercoagulabilitate,
în care sângele are o tendință, crescută, de formare a
cheagurilor, atât la nivel arterial, cât și venos. Există
mai multe cazuri publicate în literatură de tromboză
intracardiacă la pacienții cu trombofilie, unele dintre
ele fiind recurente în urma întreruperii tratamentului
anticoagulant, riscul de recurență fiind crescut la această categorie de pacienți. Deși rare, au fost raportate și
cazuri de tromboză arteriala la pacienții cu trombofilie. Acest fapt ar putea explica evenimentele trombo197
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embolice arteriale renale răspunzătoare de apariția
unei hipertensiuni arteriale (HTA) secundare. Relația
dintre trombofilie și accident vascular cerebral (AVC)
este larg descrisă în literatură, aproximativ 1-4% dintre
pacienții cu AVC fiind diagnosticați cu trombofilie, în
special cei tineri. Aceștia prezintă tromboze recurente,
atât cerebrale cât și sistemice, chiar și în contextul unei
terapii adecvate. Mai mult decât atât, trombofilia poate
afecta și sfera gastro-intestinală, cazuri mai frecvente
de pancreatită acută prin mecanism trombotic sau ischemic au fost raportate la pacienții ce prezintă anticoagulant lupic sau anticorpii anticardiolipinici.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient
în vârstă de 21 de ani, de sex masculin, cunoscut cu
trombofilie, însă necompliant terapeutic, care este trimis pentru evaluarea ecocardiografică a unei imagini
de adiție la nivelul valvei mitrale posterioate (VMP).
Pacientul s-a prezentat, inițial, pentru deficit motor la
nivelul membrului inferior și superior stâng. Evoluția
în contextul necomplianței terapeutice este urmată în
timp relativ scurt de instalarea bolii renale cronice, a
HTA cu valori crescute și relativă rezistență la tratament și a unui AVC ischemic. Ca și patologie asociată, pacientul prezintă pancreatită acută recurentă,
gastroduodenită hemoragică și ulcer varicos membru
inferior drept suprainfectat. Explorările paraclinice
ulterioare au fost orientate spre 3 direcții: diagnosticul diferențial al imaginii de adiție de la nivelul VMP,
bilanțul etiologic și funcțional al HTA și explorarea
patologiei digestive asociată, precum și posibila relație
a acestora cu trombofilia. Ecocardiografia remarcă
prezența unei imagini de adiție hiperecogene, omogenă, cu dimensiunea de 10/10mm, atașată de VMP. Ecografia transesofagiană obiectivează deasupra VMP, în
dreptul inelului mitral posterior, prezența unei mase cu
dimensiune de 11/6mm cu limită de separare față de
VMP. Astfel, aspectul ecocardiografic coroborat cu datele clinice și paraclinice pledează pentru diagnosticul
de tromb intracardiac. Pentru fenomenele de tromboembolism sistemic s-a optat pentru tratament cu heparină cu greutate moleculară mică, tratament ce va fi
continuat pe termen lung, având în vedere multiplele
evenimente tromboembolice. Ecocardiografia la externare a obiectivat o evoluție favorabilă, cu rezoluția
completă a trombului de la nivelul VMP sub tratament
anticoagulant.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului este
reprezentată de prezența unui pacient tânăr, cunoscut
cu trombofilie, cu multiple evenimente tromboembolice cerebrale, renale și digestive explicate prin mecanism
ischemic/trombotic în contextul trombofiliei. În plus,
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tot în contextul patologiei de bază, pacientul asociază
o localizare mai rară a trombului la nivelul VMP. Dat
fiind contextul de trombofilie și caracteristicile pacientului, precum și debutul relativ brusc al HTA, cu valori
crescute de până la 200/95mmHg, afectarea funcției
renale, la care s-a adăugat rezistența ulterioară la tratament, s-a pus problema unei cauze renovasculare, prin
mecanism de microtromboze la nivelul circulației arteriale renale. Cauzele posibile pentru AVC cu localizări
multiple recente pot fi explicate atât prin necomplianța
terapeutică a pacientului cu trombofilie, cât și prin
sursa emboligenă de la nivelul trombului intracardiac
atașat de VMP. Pentru patologia digestivă asociată, mecanismul incriminat rămâne cel ischemic/trombotic în
contextul trombofiliei.

Thrombophilia: an
amalgam of never-ending
clinical manifestations
Introduction: Thrombophilia is a blood coagulation
disorder, in which blood has an increased tendency to
clot, with both arterial and venous localization, being
responsable for multiple manifestations: secondary arterial hypertension, stroke, acute pancreatitis or intracardiac masses.
Case presentation: We are presenting the case of a
21-year-old male patient, hypertensive, with thrombophilia, who was sent for the echocardiographic evaluation of an intracardiac mass at the level of the posterior leaflet of the mitral valve. The echocardiography
and transesophageal echocardiogram showed a hyperechoic, homogeneous intracardiac mass, attached to the
posterior leaflet of the mitral valve, the clinical context
and the echocardiographic appearance being suggestive for a thrombus. Given the context of thrombophilia
and the hypertension’s characteristics, we thought of a
secondary etiology of hypertension, the incriminated
mechanism being represented by microthrombosis in
the renal arterial circulation. There were two complications in the evolution of the patient: the occurrence of stroke and the recurrent acute pancreatitis, both
being explained in the context of thrombophilia. The
discharged echocardiography showed a favorable evolution, with complete resolution of the thrombus under
the anticoagulant treatment.
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Case particularity: The particularities of this case
are represented by the presence of a young patient,
known with thrombophilia, with multiple cerebral, renal and digestive thromboembolic events explained by
an ischemic/thrombotic mechanism in the context of
thrombophilia. In addition, also in the context of the
basic pathology, the patient associates a rare location
of the thrombus at the level of posterior leaflet of the
mitral valve.

146. Prezentare atipică
pentru cardiomiopatie
Takotsubo
M. Ureche1, A. Chetran2, S.T. Duca2,
I.T. Matei1, I.I. Costache2
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în DI, DIII, aVF, iar la reevaluarea ecocardiografică se
constată absența tulburărilor de kinetică cu o fracție de
ejecție de 60%, sugerând diagnosticul de cardiomiopatie Takotsubo.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului este
reprezentată de constatarea aspectului de cardiomiopatie Takotsubo la un bărbat tânăr în absența identificării
unui factor stresor acut, cât și rezoluția aspectului acesteia într-un timp foarte scurt (4 zile), sub tratament minimal. Deși, cardiomiopatia Takotsubo are o incidență
mai mică la bărbați, este asociată cu un prognostic mai
nefavorabil decât în cazul sexului feminin.

Atypical presentation for
takotsubo cardiomyopathy

1

Spitalul „Sf. Spiridon“, Iași
Spitalul „Sf. Spiridon“ , Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore. T. Popa”, Iași

2

Introducere: Cardiomiopatia indusă de stres (Cardiomiopatia Takotsubo, Sindromul inimii frânte), mimează din punct de vedere clinic infarctul miocardic acut,
caracterizându-se prin akinezie apicala reversibilă, în
absența leziunilor coronariene semnificative.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 50 ani, fumator
(42PA) și consumator de etanol, fără antecedente personale patologice cunoscute, se prezintă pentru durere
toracică anterioară, declarând marea criză anginoasă
cu o zi anterior prezentării. La momentul prezentării,
examenul clinic obiectiv pe aparate și sisteme este normal. Electrocardiograma de repaus a obiectivat ritm
sinusal cu o frecvență ventriculară de 90 bătăi/min,
supradenivelare de segment ST în teritoriul inferior,
aspect qS V1-V3 și T negativ V4-V6, iar ecocardiografic se obiectivează ventricul stâng nedilatat, cu akinezie VS în toate segmentele apicale, o fracție de ejecție
de 40% și contrast spontan la nivelul VS 2+. Biologic
se constată valori ale NTproBNP și troponinei ușor
crescute, cu enzime miocardice negative. Se efectuează coronarografie în urgență care obiectivează artere
coronare epicardice fără leziuni semnificative, orientând spre diagnosticul de infarct miocardic cu artere
coronare normale. În evoluție, se observă modificarea
aspectului electrocardiografic cu apariția unor unde T
negative adânci 4-5mm în derivațiile precordiale, cât și

Introduction:
Stress-induced
cardiomyopathy
(Takotsubo cardiomyopathy, Broken-heart syndrome),
clinically mimics acute myocardial infarction, being
characterized by reversible left ventricular apical akinesia in the absence of significant coronary artery lesions.
Case presentation: 50 year-old-patient, smoker (42
pack-year) and alcohol drinker, without any known
cardiovascular diseases, presents to our department
for anterior chest pain, with the greatest pain felt the
day before. At the time of presentation, the clinical examination was normal. The electrocardiogram showed sinus rhythm, with a ventricular rate of 90 beats/
minute, ST segment elevation in the inferior leads,
qS aspect in V1-V3 and negative T waves in V4-V6.
Echocardiography showed non-dilated left ventricule,
akinesia in all the apical segments, an ejection fraction of 40% and spontaneous echo contrast 2+. Lab
tests revealed slightly increased levels of NTproBNP
and troponin, with myocardial enzymes within normal limits. Coronary angiography was performed in
emergency and it showed no significant coronary artery lesions, which suggested the diagnosis of myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries.
Four days after admission it is observed a change of
the electrocardiographic aspect, with the appearance of
deep negative T waves 4-5mm in the precordial leads
and in DI, DIII, aVF. The echocardiographic reassessment found the absence of left ventricular wall motion
abnormalities with an ejection fraction of 60%, concluding to the diagnosis of Takotsubo cardiomyopathy.
199
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Case particularity: The particularity of the case is represented by the presence of the Takotsubo cardiomyopathy aspect at a young male in the absence of an acute
stressor and also, the resolution of this aspect in a very
short time (4 days), with minimal treatment. Although
Takotsubo cardiomyopathy is rare in men, it is associated with a poorer prognosis than in women.

147. Unde dai și
unde crapă? O cauză
neașteptată de infarct
retinian
M.L. Urluescu1, D. Tanislav1, A. Tase2,
I. Manițiu1
1

Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Spitalul Clinic Județean, Universitatea Pitesti, Pitești

2

Introducere: Noncompactarea de ventricul stâng este
o cardiomiopatie rară, deseori trecută neobservată.
Această patologie se complică, deseori, cu disfuncție
ventriculară, aritmii, dar și evenimente trombembolice. Vă prezentăm un caz de infarct retinian, la care
examinarea cardiologică a evidențiat prezența acestei
cardiomiopatii ca și etiologie a emboliei de arteră retiniană.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 69 ani, ce se prezintă la un consult cardiologic, la îndrumarea medicului oftalmolog, încercând să
găsească cauza ocluziei de arteră retiniană, suferită în
urmă cu 6 luni, acuzând în plus palpitații și fatigabilitate. Examenul ECG a evidențiat un ritm sinusal, cu ax
electric deviat la stânga și bloc major de ramură stângă
cu modificări de fază terminală, cu o durată a complexelor QRS de 160 ms. Ecocardiografic se observă VS
dilatat (62 mm), insuficiență mitrală moderată (vena
contracta 5mm), hipokinezie globală, mai accentuată la
nivel apexului VS, peretelui anterolateral și inferolateral
VS, dissincronismul apexului VS în context BRS, FEVS
28% (cuantificată prin metoda Simpson) și aspect de
noncompactare la nivelul apexului VS, peretelui anterolateral și inferolateral VS. Prin urmare, s-au început
investigațiile pentru decelarea cauzei tulburărilor de cinetică și s-a efectuat un Angio CT coronarian, în urma
căruia nu s-au decelat modificări semnificative la nive200
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lul arterelor coronare. Apoi s-a indicat efectuarea unui
RMN, care indică noncompactarea moderată a VS circa 35%, predominant apicală, fără arii de hipoperfuzie
miocardică, fără arii de încărcare grasă sau fibroză miocardică. De asemenea, s-a efectuat o monitorizare Holter ECG/24h, în urma căreia nu s-au detectat aritmii.
În urma ecocardiografiei, s-a pus diagnosticul de noncompactare de ventricul stâng, susținut de existența a 5
criterii Jenni, RMN-ul confirmând diagnosticul.
Particularitatea cazului: Infarctul retinian descoperit de medicul oftalmolog, impune determinarea unui
screening cardiovascular pentru decelarea surselor emboligene. Se detectează noncompactarea de ventricul
stâng, cardiomiopatie ce este complicată, adesea, cu
disfuncție ventriculară, aritmii și evenimente tromboembolice.

Where do you give and
where do you crack?
An unexpected cause of
retinal infarction
Introduction: Left ventricle noncompaction is a rare
cardiomyopathy, which often pass unnoticed. This one
pathology is often complicated with ventricular dysfunction, arrhythmias and thromboembolic events. We
present a case of retinal infarction in which the cardiology examination highlighted the presence of this
cardiomyopathy as the etiology of the retinal artery
embolism.
Case presentation: We present the case of a 69-yearold patient who presented to cardiological examination, under the guidance of the ophthalmologist, trying
to find the cause of retinal artery occlusion, suffered 6
months ago, accusing in addition palpitations and fatigue. The ECG examination revealed a sinus rhythm,
with electrical axis deviated to the left and major left
bundle branch block (LBBB) with terminal phase changes, with QRS complexes duration of 160 ms. Echocardiography shows a dilated LV (62mm), moderate mitral insufficiency (vena contracta: 5mm), global hypokinesia, more accentuated of the LV apex, the anterolateral and inferolateral wall of LV, LV apex dyssynchrony
in the context of LBBB, LVEF 28% (quantified by the
method Simpson) and appearance of noncompaction
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at the areas of the LV apex, the anterolateral wall and
inferolateral LV. Therefore, investigations have been
started to reveal the cause of kinetic disorders and a
coronary angio-CT was performed but no significant
changes were detected in the coronary arteries. Then
it was indicated performing an MRI which indicates
moderate LV non-compaction (around 35%), predominantly apical, without areas of myocardial hypoperfusion, without areas of fatty loading or myocardial
fibrosis. A Holter ECG/24h monitoring was also performed but no arrhythmias were detected. Following
the echocardiography, it was set the diagnosis of left
ventricle noncompaction, supported by the existence
of five Jenni criteria, the MRI confirming the diagnosis.
Case particularity: The retinal infarction discovered
by the ophthalmologist doctor, required the determination of a cardiovascular screening for embolic sources detection. Left ventricular noncompaction is detected, this cardiomyopathy being often complicated with
ventricular dysfunction, arrhythmias and thromboembolic events.

148. Biomarkeri în
sindromul cardiorenal –
de la diagnostic la
prognostic
O.N. Buliga-Finiș1,2, A. Ouatu1,2,
D.M. Tănase1,2, N. Dima1,2, C.M.
Bădescu1,2, E.M. Gosav1,2, D. Popescu1,2,
P.N. Serițean-Isac1,2, D.Ș. Teodorescu1,2,
C. Rezuș1,2
1

Universitatea de Medicina și Farmacie
„Grigore T. Popa“, Iași
2
Clinica III Medicală, Spitalul Clinic Județean de
Urgență „Sf. Spiridon”, Iași

Introducere: Sindromul cardiorenal (SCR) cuprinde
fațete multifactoriale complexe și implică morbiditate și mortalitate semnificative la nivel mondial. Relația
bidirecțională dintre cord și rinichi în care disfuncția
unui organ agravează funcția celuilalt, a fost motorul
principal al cercetării în ultimii ani.
Prezentare de caz: Clasificarea sindromului cardiorenal în 5 subtipuri reflectă patologia primară și secunda-
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ră, dar și disfuncția simultană, secundară, unei stări sistemice. Numeroase condiții cardiace cronice precum:
insuficiența cardiacă cronică cu fracție de ejecție prezervată și redusă, fibrilația atrială, conduc la disfuncție
renală. De asemenea, afectarea renală și rata de filtrare glomerulară sunt considerate factori independenți
de risc pentru moartea subită cardiacă. În sindromul
cardiorenal biomarkerii au devenit din ce în ce mai
prevalenți în terapie, diagnostic și prognostic. Domeniul biomarkerilor continuă să reprezinte o provocare,
mai ales în SCR tipul 5, unde afectarea concomitentă
cardiacă și renală este generată de o condiție sistemică. Galectina-3, cistatina C, proadrenomedulina (MRproADM), microRNAs, beta 2 microglubulina, sunt
doar câțiva biomarkeri cu rezultate promițătoare în
studiile recente.
Particularitatea cazului: Focalizarea pe biomarkeri
cardio-renali contribuie nu doar la diagnosticul acestui
sindrom, ci și la îmbunătățirea prognosticului și strategiilor terapeutice.

Cardiorenal syndrome
biomarkers – from
diagnosis to prognosis
Introduction: Cardiorenal syndrome(SCR) encompasses multifactorial facets and carries significant
morbidity and mortality worldwide. The bi-directional relationship between the heart and kidneys, where
dysfunction in one organ worsens the function of the
other, has been the leading motor for research in the
last few years.
Case presentation: The cardiorenal syndrome classification has five subtypes that reflect primary and secondary pathology and simultaneous codysfunction secondary to the systemic condition. Several underlying
chronic conditions in cardiac function such as: heart
failure with preserved and reduced ejection fraction,
atrial fibrillation, lead to kidney dysfunction. Also, kidney injury and glomerular filtration rate are independent risk factors for sudden cardiac death. In cardiorenal syndrome, biomarkers have become increasingly
prevalent in therapy, diagnosis and prognosis. The field
of biomarkers continues to be a challenge, especially in
type 5, where a systemic condition simultaneously produces cardiac and renal dysfunction. Galectin-3, cysta201
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tin C, midregional proadrenomedullin (MR-proADM),
microRNAs, beta-2-microglobulin are just a few biomarkers with promising results in recent studies.
Case particularity: Focusing on the cardio-renal biomarkers contributes not only to the diagnosis of this
syndrome but also to the improvement of the prognosis
and therapeutic strategies.
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149. Strain-ul atrial stâng
ajută la identificarea
etiologiei cardioembolice
a atacurilor ischemice
tranzitorii
D.A. Arnăutu, C. Văcărescu, S.F. Arnăutu,
M. Andor, M.C. Tomescu, D. Gaiță,
D. Cozma
Departamentul de Cardiologie, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș“,Timișoara

Introducere: Pacienții care au atacuri ischemice tranzitorii (AIT) suferă, adesea, de fibrilație atrială (FA)
asimptomatică și paroxistică.
Obiectiv: Datorită faptului că FA este localizată în atrii,
am căutat să determinăm dacă anomaliile structurii și
funcției atriale stângi (AS) ar putea ajuta la identificarea cauzei cardioembolice a AIT la pacienții în ritm sinusal, dar cu episoade documentate de FA paroxistică.
Materiale și metodă: Cercetarea a inclus 190 de indivizi cu AIT care au fost împărțiți în două grupuri în
funcție de prezența (grupul I) sau absența (grupul II)
FA paroxistice confirmate. Diagnosticul de FA paroxistică a fost stabilit printr-o evaluare a dosarelor medicale. Pentru a preveni evaluarea stunning-ului atrial,
ultrasonografia cardiacă a fost efectuată în ritm sinusal
la cel puțin 14 zile de la debutul AIT.
Rezultate: Rezultatele au indicat că pacienții din grupul
I erau mai în vârstă, mai des femei, aveau antecedente
de accident vascular cerebral sau AIT și aveau un scor
CHA2DS2-VASc mai mare. În plus, au prezentat volume atriale stangi crescute, o fracție de golire AS scăzută și modele de deformare AS modificate semnificativ.
S-au găsit trei factori asociați în mod independent cu
FA paroxistică folosind regresia logistică multivariată:
vârsta, strain-ul de rezervor al AS și fracția de golire AS
(P<0,0001). Variabilele au avut ca valori cut-off: vârsta >55 ani, valoare de strain de rezervor AS<-17 % și
fracția de golire AS<51%.

Concluzii: Cercetarea actuală stabilește că strain-urile
AS sunt asociate în mod independent cu FA paroxistică
la pacienții cu AIT și pot ajuta la determinarea originii cardioembolice a acestor evenimente. Descoperirile noastre au implicații clinice considerabile deoarece,
până în prezent, ecografia speckle tracking 2D nu a fost
inclusă în evaluarea obișnuită a pacienților cu AIT, dar
poate fi următorul pas ideal în acest sens.

Left atrial strain helps
to identify the transient
cardioembolic stroke
etiology
Introduction: Patients who have transient ischemic attacks (TIA) often suffer from asymptomatic and paroxysmal atrial fibrillation (AF).
Objective: Due to the fact that AF is located in the atria,
we sought to determine whether abnormalities in left
atrial (LA) structure and function could help identify
the cardioembolic cause of TIA in patients with sinus
rhythm but with documented episodes of paroxysmal
AF.
Materials and methods: The research included 190 individuals with TIA and classified them into two groups
based on the presence (group I) or absence (group II)
of confirmed paroxysmal AF. The diagnosis of paroxysmal AF was established by an assessment of medical records. To prevent assessing atrial stunning, cardiac ultrasonography was conducted in sinus rhythm at least
14 days following the initiation the TIA.
Results: The results indicated that patients in group I
were older, more often female, had a history of stroke or TIA, and had a higher CHA2DS2-VASc score.
Additionally, they exhibited increased LA volumes, a
decreased LA emptying fraction, and markedly altered
LA deformation patterns. Three factors were found as
being independently associated with paroxysmal AF
203
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using multivariate logistic regression: age, LA reservoir
strain, and LA emptying fraction (p< 0.0001). The variables had as cut-off values: age > 55 years, LA reservoir
strain< -17 %, and LA emptying fraction< 51%.
Conclusion: The current research establishes that LA
strains are independently associated with paroxysmal
AF in patients with TIA and may aid in determining
the cardioembolic origin of these events. Our findings
have considerable clinical implications because, until
now, LA 2D-STE was not included in the usual evaluation of TIA patients, but it may be the ideal next step
in this regard.

150. Disfuncția de ventricul
drept și remodelarea de
atriu drept cuantificate
prin ecografie 3D sunt
parametrii de prognostic,
independenți pentru
deces și respitalizare,
la pacienții internați
pentru decompensarea
insuficienței cardiace cu
fracție de ejecție redusă
S. Mihaila, A. Velcea, H. Memis,
D. Mihalcea, A. Andreescu, S. Calin,
R. Rimbas, D. Vinereanu
Spitalul Universitar de Urgență, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Introducere: Pacienții cu insuficiență cardiacă cu
fracție de ejecție redusă (ICrFE) prezintă un grad ridicat de morbi-mortalitate, iar remodelarea și disfuncția
ventriculară stângă (VS) și dreapta (VD) cuantificate
prin parametrii de ecocardiografie 2D (2DE) s-au dovedit factori de prognostic negativi pentru supraviețuire și
respitalizare. Totuși, parametrii 2DE prezintă multiple
limitări, legate, în principal, de reproductibilitatea scăzuta și prezumțiile geometrice despre forma cavităților
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cardiace, mai ales în cazul VD. Ecocardiografia tridimensională (3DE) vine să amelioreze o parte din aceste
limite, oferind măsurători cu acuratețe și reproductibilitate, superioare 2DE și comparabile cu cele obținute
prin RM cardiac. Cu toate acestea, valoarea prognostică a parametrilor 3DE rămâne de analizat în diverse scenarii clinice, inclusiv la pacienții cu insuficiență
cardiacă.
Obiectiv: În acest context, scopul nostru a fost să analizăm, într-un studiu prospectiv și în mod comparativ,
valoarea prognostică a parametrilor de eco 2D și 3D de
disfuncție VD la pacienții internați pentru ICrEF decompensată și urmăriți pe termen lung (medie de 5
ani).
Materiale și metoda: 142 pacienți consecutivi spitalizați
pentru ICrEF decompensată, au fost aleși în studiu. Cohorta finală de 135 pacienți (61 ± 16 ani, 99 bărbați), au
fost analizați prin 2DE și 3DE, incluzând achiziții fullvolume multi-beat ale VS, VD, atriilor stâng și drept
(AS, AD). Prin 2DE am măsurat: volumele tele-sistolice și tele-diastolice VS (VSTS, VSTD); fracția de ejecție
a VS (FEVS); diametrul VD (VDdiam); aria tele-sistolică și tele-diastolică VD (ATSVD și ATDVD) și aria
facțională a VD (FAC); TAPSE; diametrul și volumul
maxim AD (ADdiam și ADvol).
Prin 3DE am măsurat: volumele și fracția de ejecție
VS (FEVS); volumul maxim și minim AD (ADvol_max și ADVol_min); diametrul VD (VDdiam);
FAC 3D; volumele și fracția de ejecție VD (VESVD,
VEDVD, FEVD); TAPSE 3D (excursia medie a întregului inel tricuspidian). Pacienții au fost urmăriți pentru 5 ani (57 ± 11 luni) după evenimentul index. Obiectivul primar a fost mortalitatea. Obiectivele secundare
au fost: 1) eveniment compozit (EC) pentru spitalizare
de insuficiență cardiacă (SIC) și deces; 2) (SIC); 3) eveniment compozit (MACE) din deces, SIC, infarct miocardic, revascularizare coronariană, aritmii sau terapie
cu device.
Rezultate: La baseline, 34 pacienți aveau ICmrE și 101
pacienți aveau ICrEF. La follow-up am înregistrat 52
decese, 70 CE, 36 SIC și 73 MACE. Comparând lotul
de supraviețuitori vs. non-supraviețuitori, parametrii
2DE (VDdiam și ADdiam, TAPSE și FAC) nu au fost
semnificativ diferiți între loturile studiate. În schimb,
am înregistrat o diferență semnificativă între măsurătorile 3DE pentru VDdiam maxim, TAPSE 3D, FAC
3D, VESVD și FEVD (p> 0,05), în sens de dilatare și
disfuncție, mai severe de VD.
Într-un model linear multivariat care a inclus ADdiam și ADvol măsurate prin 2DE și ADvol_max și AD-
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vol_min măsurate prin 3DE, doar ADvol_min 3D a
fost un predictor independent pentru deces (p<0,001,
β=0,37), CE (p=0,005, β=0,31), SIC (p=0,001,
β=0,40) și MACE (p=0,003, β=0,32). Prin analiza ROC,
o FVED<40% măsurată prin 3DE a prezis mortalitatea
cu o Sb de 89% și o Sp de 69% (AUC= 0,81), în timp ce
o FVED<35% măsurată prin 3DE a prezis mortalitatea
cu o Sb of 90% și o Sp de 71% (AUC=0,82).
Concluzii: Disfuncția de VD și remodelarea de
AD cuantificată prin ecocardiografie 3D, și nu prin
ecocardiografie 2D, sunt cei mai buni predictori pentru deces și evenimente cardiovasculare la pacienții
spitalizați pentru decompensare de ICmrEF și ICrEF,
aflați sub tratament standard și urmărițăi la 5 ani.

Right heart dysfunction
and remodeling, measured
by 3DE, are the best
independent predictors for
death and cardiac events
in HFmrEF or HFrEF
Introduction: In patients with heart failure (HF)
with mildly reduced (HFmrEF) or reduced (HFrEF)
ejection fraction (EF), left (LV) and right ventricular (RV) size and function by 2-dimensional echocardiography (2DE) were identified as predictors for
increased mortality and morbidity. However, parameters measured by 2DE are prone to errors due to
increased variability and geometric assumptions, mainly for the RV. Three-dimensional echocardiography
(3DE) is a more accurate and reproducible method,
but its prognostic value in HF remains to be defined.
Objective: To assess the comparative prognostic value
of parameters of right heart size and function, measured by 2DE vs. 3DE, in patients with HFmrEF or
HFrEF, at long-term follow-up.
Materials and methods: 135 consecutive patients (61
± 16 years, 99 males), hospitalized for decompensated
HFmrEF or HFrEF, were assessed by 2DE and 3DE,
including full-volume acquisitions of LV, RV, and RA.
By 2DE we assessed LV volumes (LVVs) and LVEF; RV
diameter, RV end-systolic (RVESA) and end-diastolic
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areas (RVEDA), RV fractional area change (RVFAC),
and TAPSE; RA diameters and volumes. By 3DE we
assessed LVVs and LVEF; RA maximal and minimal volumes (RAVmax and RAVmin); RV maximal
diameter, RVFAC, RV end-diastolic (RVEDV) and
end-systolic volumes (RVESV), RV ejection fraction
(RVEF), and TAPSE (mean excursion of the entire tricuspid plane). Patients were followed for 5 years (57 ±
11 months) after the index event. Primary outcome was
mortality. Secondary outcomes were: 1) a composite
end-point (CE) of death and hospitalization for heart
failure (HHF); 2) HHF; and 3) a composite end-point
(MACE) of death, HHF, myocardial infarction, coronary revascularization, arrhythmias, or device therapy.
Results: At baseline, 34 patients had HFmrEF and 101
HFrEF. During follow-up, we recorded 52 deaths, 70
CE, 36 HHF, and 73 MACE. Comparing non-survivors
vs. survivors, there was a significant difference for 3DE
assessment of RV maximal diameter, TAPSE, RVFAC,
RVESV, and RVEF (all p>0.05), non-survivors having a
mode remodeled and dysfunctional RV. 2DE parameters (RV and RA diameters, TAPSE and RVFAC) were
not different between survivors and non-survivors.
In a linear multivariate model that included 2DE
RA diameter and RAVmax, and 3DE RAVmax and RAVmin, only the 3DE RAVmin was an independent predictor for death (p<0.001, β=0.37), CE (p=0.005,
β=0.31), HHF (p=0.001, β=0.40), and MACE (p=0.003,
β=0.32). By ROC analysis, a 3D RVEF<40% was able
to predict mortality with a Ss of 89% and a Sp of 69%
(AUC=0.81), while a 3D RVEF<35% was able to predict
death with a Ss of 90% and a Sp of 71% (AUC=0.82).
Conclusions: RV dysfunction and RA remodeling
quantified by 3DE, and not 2DE, are the best independent predictors for death and cardiac events in patients
with decompensated HFmrEF or HFrEF, on best clinical care, at 5 years follow-up.
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151. Diagnostic tardiv de
cardiomiopatie aritmogenă
de ventricul drept
C.M. Berbeci1, A.D. Trandafir1, C. Guțu2
1

Universitatea „Dunărea De Jos“, Facultatea de
Medicină și Farmacie, Galați
2
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serﬁoti“

Introducere: Cardiomiopatia aritmogenă, o formă rară
de cardimiopatie cu transmitere autosomal dominantă
care afectează în principal ventriculul drept, se caracterizează fiziopatologic printr-o înlocuire a țesutului miocardic cu țesut fibro-grăsos, cu dilatarea segmentară
sau globală a cordului. Clinic, majoritatea pacienților
sunt asimptomatici, simptomatologia putând fi reprezentată de aritmii ventriculare și moarte subită, simptomele și semnele de insuficiență ventriculară dreaptă
fiind tardive.
Prezentare de caz: Pacientul S.D. în vârstă de 39 de ani,
militar activ profesionist, se prezintă pentru evaluare
cardiologică în urma unui control de rutină care a relevat modificări ECG de repaus; este asimptomatic, cu
toleranță bună la efort. Antecedentele heredo-colaterale și personale patologice sunt nesemnificative, iar examenul clinic obiectiv este normal. Electrocardiografic,
se remarcă în V1 depolarizare pozitivă finală, aspectul
fiind compatibil cu unda „epsilon”, QRS fragmentat în
V2, T negative în V1-V3, aplatizat V4-V6, extrasistolă ventriculară cu morfologie din tractul de ejecție a
ventriculului drept. Ecocardiografic se remarcă cavități
cardiace de dimensiuni normale, cu excepția ventriculului drept, care este dilatat, ventricul stâng cu funcție
sistolică păstrată, ventricul drept cu funcție sistolică
alterată, cu microanevrisme prezente, fără valvulopatii
semnificative hemodinamic, aorta ascendentă normală, fără hipertensiune arterială pulmonară. La monitorizarea Holter ECG ritmul a fost sinusal, s-au înregistrat numeroase extrasistole ventriculare cu 2 morfologii, izolate și câteva cuplete.
Diagnosticul de cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept este susținut prin prezența a trei criterii
majore și a unui criteriu minor, conform criteriilor din
2010: anevrism regional de ventricul drept, modificarea ariei fracționale< 33%, dimensiunea tractului de
ejecție a ventriculului drept măsurată în parasternal
ax lung între 29-32 mm, inversarea undei T în V1-V3,
unda epsilon în V1, mai mult de 500 extrasistole ventriculare pe înregistrarea Holter ECG/24 ore. Exame206
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nul IRM confirmă diagnosticul. S-a inițiat tratament cu
Sotalol 40 mg/zi, recomandându-se implantarea unui
cardiodefibrilator.
Concluzii: Este prezentat un caz de cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept asimptomatică, diagnosticată tardiv, cu aspect electrocardiografic de
insuficiență ventriculară atât stângă, cât și dreaptă. Implantarea unui cardiodefibrilator a fost temporizată la
cererea pacientului.

Late diagnosis of
arrhythmogenic right
ventricular cardiomyopathy
Introduction: Arrhythmogenic cardiomyopathy, a rare
disorder, inherited in an autosomal dominant pattern,
involving primarily the right ventricle, is a cardiomyopathy characterized on a pathological scale of fibrofatty
replacement of the myocardium, with segmental or
global cardiac dilatation. Clinically, most patients are
asymptomatic, the symptoms may include ventricular
arrhythmias and sudden death, the signs and symptoms of right ventricular failure being a late development.
Case presentation: Patient S.D., a 39-year-old active military man, presents for cardiological evaluation
following a routine check-up that revealed resting ECG
changes; he is asymptomatic, with good effort tolerance. Family medical history and personal medical history are non-significant, and clinical examination is
normal. On the ECG, V1 lead shows a positive final depolarization being compatible with the „epsilon” wave,
fragmented QRS in V2 lead, negative T wave in V1V3 leads, flattened T wave in V4-V6 leads, ventricular premature beat with right ventricular ejection tract
morphology. The echocardiography, shows enlarged
right ventricle; all the other cavities are normal sized.
Left ventricle has preserved systolic function; the right
ventricle has impaired systolic function, with microaneurysms. There are no hemodynamically significant
valvulopathy, the ascending aorta is normal, and the
pulmonary hypertension is absent. The 24-hour ECG
Holter monitoring recorded sinus rhythm, numerous
ventricular premature beats with 2 morphologies, isolated and several couplets.
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The diagnosis of arrhythmogenic right ventricular
cardiomyopathy is evidentiaded by the presence of
three major and one minor criteria, according to the
2010 criteria of diagnosis ARVD: regional right ventricular aneurysm, change in fractional area < 33%, right
ventricular ejection tract size measured in parasternal
axis 29-32 mm long, T-wave reversal in V1-V3 leads,
epsilon wave in V1, more than 500 ventricular ptemature beats on Holter ECG recording/24 hours. MRI
examination confirms the diagnosis. Treatment with
Sotalol 40 mg/day was initiated, and a cardio defibrillator was recommended.
Conclusions: There is a case of asymptomatic arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, diagnosed
late, with electrocardiographic appearance of both left
and right ventricular failure. Implantation of a cardio
defibrillator was delayed at the patient’s request.

152. Analiza post-hoc
a prevalenței fibrilației
atriale la subiecții
hipertensivi din studiile
epidemiologice SEPHAR II
(2012) până la SEPHAR IV
(2021)
C. Cojocaru1, A. Vîjîiac1,
O. Gheorghe-Fronea1, T. Mohaiu2,
L. Itu3, M. Dorobanțu1,4
1

Spitalul Clinic de Urgență, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București
2
Universitatea Politehnică, București
3
Universitatea Transilvania, Brașov
4
Academia Națională Română

Introducere: Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă cel mai important factor promotor al prevalenței
fibrilației atriale (FiA) la nivel populațional.
Obiectiv: Lucrarea de față reprezintă o analiză posthoc a evoluției prevalenței FiA și a factorilor de risc
pentru apariția FiA în populația de studiu inclusă în
studiile epidemiologice SEPHAR II-IV (Study for Evaluation of Prevalence of Hypertension and cardiovascular risk in an Adult population in Romania).
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Materiale și metodă: Studiile epidemiologice SEPHAR
II-IV au inclus 5422 de subiecți (vârstă medie 48,69 ±
16,65 ani, n=3116 (57,5%) gen feminin) împărțiți, din
punct de vedere al vârstei, sexului și al domiciliului
pentru populația generală adultă (18-80 ani) în România. Diagnosticul de FiA s-a bazat pe istoricul medical
documentat al unui episod de FiA și/sau înregistrarea
electrocardiografică a FiA în cadrul protocolului de
studiu.
Analiza statistică post-hoc s-a efectuat folosind
software-ul SPSS v23 (IBM Corp., Armonk, NY) și
Prism 9 (GraphPad Software, LLC). Normalitatea distribuției datelor a fost evaluată prin testul Kolmogorov-Smirnov. Variabilele continue au fost raportate ca
valoare medie ± deviație standard sau valoare mediană
(IQR 25-75%), iar compararea lor a fost efectuată prin
testul T student sau cu teste non-parametrice (MannWhitney U Test), în funcție de normalitatea distribuției
datelor. Variabilele categoriale au fost raportate ca
frecvență (pondere procentuală), iar compararea lor a
fost efectuată cu testele Fisher’s exact test/Chi-square.
Valoarea p<0,05 a fost considerată prag de semnificație
statistică.
Rezultate: Prevalența generală a FiA în populația recrutată în studiile SEPHAR II-IV a fost de 5,5% (n=297).
Prevalența FiA la subiecții hipertensivi în studiile
SEPHAR II-IV a fost de 8,9% (n=209) și a crescut semnificativ de la SEPHAR II (7,2% (n=57)), SEPHAR III
(8,1% (n=72)) la SEPHAR IV (11,7% (n=35), p=0.001).
Prevalența FiA a crescut semnificativ la hipertensivii de gen masculin (de la SEPHAR II 5.3% (n=19),
SEPHAR III (7,6% (n=26) la SEPHAR IV (11,7%
(n=35), p=0.010) și la hipertensivii domiciliați în mediul urban (SEPHAR II – 7,8% (n=37), SEPHAR III –
7,8% (n=40), SEPHAR IV – 14,7% (n=50), p<0,001).
În studiile SEPHAR III-IV, doar 19,3% (n=23) dintre
hipertensivii cu FiA (cu scor CHA2DS2-VASc≥ 2 pentru genul feminin, respectiv ≥1 pentru genul masculin)
erau anticoagulați oral.
Concluzii: Într-o analiză post-hoc a datelor din studiile epidemiologice SEPHAR II-IV, prevalența fibrilației
atriale a crescut cu 64% în populația hipertensivă adultă în România din 2012 până în 2021. Rata de anticoagulare orală la hipertensivii cu FiA (cu scor CHA2DS2VASc ≥ 2 pentru genul feminin, respectiv ≥1 pentru
genul masculin) este suboptimală.
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Nine years trends in atrial
fibrillation prevalence
among Romanian adult
hypertensives: a post-hoc
analysis of SEPHAR II – IV
surveys
Introduction: There is limited epidemiological data regarding atrial fibrillation (AF) in hypertensive Romanian adults.
Objective: We sought to evaluate the AF prevalence trends in subjects enrolled in SEPHAR (Study for
Evaluation of Prevalence of Hypertension and cardiovascular risk in an adult population in Romania) surveys which were conducted during a nine-year interval
(2012-2021).
Materials and methods: A representative sample (stratified by age, gender and area of residence) of Romanian Adults enrolled in the SEPHAR II-IV surveys (mean
age 48.69 ± 16.65 years, 57.5% (n=3116) females) was
analyzed. AF definition was based on a documented
history of AF episode and/or AF documentation by
study protocol electrocardiogram.
Statistical analysis was performed using SPSS version 23 (IBM Corp., Armonk, NY) software and Prism
9 (GraphPad Software, LLC). Continuous data was
expressed as mean ± standard deviation (SD) for normally distributed data and median (IQR; 25% – 75%)
for non-normally distributed data. Categorical data
was expressed as percentage (count). The normality of
data was evaluated by Kolmogorov-Smirnov test. Categorical variables were compared using the Fisher’s
exact test/chi-square analysis and continuous variables
were compared using Student t-test if normally distributed and non-parametric tests (Mann-Whitney U
Test). A 2-sided p-value< 0.05 was considered statistically significant.
Results: AF prevalence in enrolled subjects in SEPHAR
II-IV was 5.5% (n=297). AF prevalence in all enrolled hypertensive subjects was 8.9% (n=209) and has
progressively risen since SEPHAR II – 7.2% (n=57),
SEPHAR III – 8.1% (n=72) to SEPHAR IV – 11.8%
(n=80), respectively (p=0.001). AF prevalence has significantly increased in hypertensive males (SEPHAR
II – 5.3% (n=19), SEPHAR III – 7.6% (n= 26) and
SEPHAR IV – 11.7% (n=35) (p=0.010)) and in hyper208

tensives from urban areas (SEPHAR II – 7.8% (n=37),
SEPHAR III – 7.8% (n=40), SEPHAR IV – 14.7%
(n=50), p<0.001). Only 19.3% (n=23) of hypertensive
AF patients in SEPHAR III-IV with oral anticoagulant
indication (OAC) were anticoagulated.
Conclusions: In a post-hoc analysis of SEPHAR II-IV
epidemiological surveys, AF prevalence has increased by approximately 64% in hypertensive Romanian
adults between 2012 and 2021. OACs are utilized in less
than one fourth of patients.

153. Ang 1-7 ameliorează
toleranța miocardului la
ischemie și reperfuzie
periclitată de Thapsigargin
M. Popovici1, M. Munteanu1,
I. Popovici1, V. Ivanov1, L. Ciobanu1,
L. Tacu2, V. Cobet2
1

Institutul de Cardiologie, Chișinău
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău
2

Obiectiv: Evaluarea, in vitro, a efectului premedicației
cu Ang 1-7 asupra toleranței miocardului la impactul
ischemie-reperfuzie modificată sub acțiunea ThG.
Materiale și metodă: Studiul in vitro a fost realizat pe
modelul de cord, izolat de la șobolan perfuzat în regim
izovolumic (modelul Langendorff ) care a fost expus
acțiunii ischemiei globale (30 min) urmată de perioada de reperfuzie (45 min). Toleranța miocardului
la ischemei și reperfuzie a fost estimată prin dinamica
presiunii telediastolice a ventriculului stâng (PTDVS).
Precondiționarea pre-ischemică a cordului izolat cu
Ang 1-7 și ThG s-a realizat în următoarele modificări:
(lotul 1) ThG (150 nm/L) a acționat izolat timp de 20
min înainte de modelarea ischemiei; (lotul 2) Ang 1-7
(50 μm/L) și ThG au acționat concomitent pe această
perioadă; (lotul 3) Ang 1-7 s-a introdus în perfuzatul
Krebs după acțiunea ThG pe o perioadă de 20 min
înainte de ischemie. Rezultatele obținute (M ± SD) au
fost comparate cu datele control (lotul perfuzat doar cu
soluția Krebs).
Rezultate: În lotul 1, ThG a condus la creșterea PTDVS
cu 54% față de indicele control (59,6±7,4 vs 38,7±5,2
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mm Hg). Acțiunea Ang 1-7 în lotul 2 a redus semnificativ contractura ischemică iminentă ThG, astfel că
PTDVS s-a depreciat cu 20,64%: 47,3±6,1 vs. 59,6±7,4
mm Hg, fapt ce s-a manifestat și prin ameliorarea restabilirii funcției diastolice pe perioada de reperfuzie.
Astfel, declinul PTDVS la min 45 s-a notat la valoarea
de 21,4±4,5 mm Hg, ceea ce reprezintă 27% sub nivelul propriu a acțiunii ThG (29,3±4,9 mm Hg). Acțiunea
Ang 1-7 în cadrul lotului 3, de asemenea, s-a impus
prin micșorarea PTDVS (42,1±5,3 vs. 59,6±7,4 mm
Hg), iar la sfârșitul perioadei de reperfuzie PTDVS era
doar cu 16% superioară valorii control (19,3±3,9 vs.
16,7±3,7 mm Hg).
Concluzii: ThG periclitează toleranța miocardului la
impactul ischemie-reperfuzie, iar Ang 1-7 a redus semnificativ valoarea PTDVS atât la sfârșitul ischemiei, cât
și reperfuziei.

Ang 1-7 improves the
Thapsigargin induced
impaired myocardium
tolerance to ischemia and
reperfusion
Objective: To asses, in vitro, the effects of Ang 1-7 regarding the myocardial resistance to ischemia-reperfusion syndrome under the action of thapsigargin (Th).
Materials and methods: In vitro study was performed
on the isolated rat heart model perfused in isovolumic
regime (Langendorff model) which was exposed to
the action of global ischemia (30 min) followed by the
reperfusion period (45 min). Myocardial tolerance to
ischemia and reperfusion was estimated by the dynamics of left ventricular telediastolic pressure (LVEDP).
Pre-ischemic preconditioning of the isolated heart with
Ang 1-7 and ThG was performed in the following modifications: (series 1) alone action of ThG (150 nm/L)
for 20 min before ischemia modeling; (series 2) Ang
1-7 (50 μm/L) and ThG acted together during this period; (series 3) Ang 1-7 was introduced into the Krebs
perfusion after the action of ThG for a period of 20 min
before ischemia. The obtained results (M±SD) were
compared with the control data (hearts perfused only
with Krebs solution).
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Results: In the 1st series Ang 1-7 significantly decreased ischemic EDLVP by 20.64%: 47.3±6.1 vs. 59.6±7.4
mm Hg, but with a significant discrepancy regarding
control index. At the end of reperfusion EDLVP was
also significantly lower in case of double medication
(21.4±4.5 vs. 29.3±4.9 mm Hg) although didn’t achieve
control level (16.6±3.7 mm Hg). In the 2nd series Ang
1-7 similarly significantly reduced ischemic EDLVP
42.1±5.3 vs. 53.3±5.7 mm Hg and noteworthy the control level (38.7±5.2 mm Hg) was targeted. Improvement of the EDLVP recovery during reperfusion was
also better than in the 1st series inasmuch this index
didn’t authentically differ from control: 19.3±3.9 vs.
16.7±3.7 mm Hg.
Conclusions: ThG endangering myocardial tolerance
to ischemia-reperfusion impact, and Ang 1-7 significantly reduces the LVEDP level at either the end of ischemia or reperfusion.

154. Blocul de ramură
dreaptă post alcool ablație
septală în cardiomiopatia
hipertrofică obstructivă – în
orice rău e și un bine?
M. Mircea, R. Șoșdean, A. Pescariu,
O. Voinescu, I. Tilvescu, L. Maries,
A. Ionac, L. Pascalau, C. Mornoș,
S. Pescariu
Institutul De Boli Cardiovasculare - Timisoara,
Romania (Romania)

Introducere: Alcool ablația septală reprezintă, actualmente, o opțiune de tratament minim invaziv pentru cardiomiopatia hipetrofică obstructivă (CMHO),
aceasta bazându-se pe injectarea de alcool în ramurile
septale, producând în mod controlat infarctul septului
hipetrofiat și astfel, diminuarea obstrucției de la nivelul
tractului de ejecție al ventriculului stâng (TEVS). Tulburările de conducere sunt, frecvent, raportate post alcool ablație septală (AAS), cea mai frecventă tulburare
fiind blocul de ramură dreaptă (BRD) deoarece ramurile septale irigă ramura dreaptă a fascicului His, însă
relația dintre BRD postprocedural și beneficiile post
AAS a fost puțin studiată.
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Obiectiv: Scopul prezentei lucrări este de a studia dezvoltarea blocului atrioventricular (BAV) care necesita
implant de stimulator cardiac, gradul reducerii gradientului din TEVS la pacienții cu și fără BRD post AAS
pentru CMHO, precum și corelația dintre cantitatea
de alcool utilizat intraporocedural și dezvoltarea BRD
postprocedural.
Materiale și metoda: A fost analizat un lot de 38 de
pacienți care au beneficiat de AAS pentru CMHO între 2017 și 2022 în Clinica de Cardiologie a IBCV
Timișoara. Din lot au fost excluși pacienții cu BRD preprocedural (n=5), precum și cei purtători de stimulator
cardiac pre AAS (n=1). Pacienții rămași eligibili au fost
împărțiți în 2 grupe, în funcție de dezvoltarea (n=11,
34%) sau nu (n=21, 66%) a BRD postprocedural.
Rezultate: Incidența BAV postprocedural care a necesitat implant de stimulator cardiac a fost de 9% (n=1)
în grupul cu BRD posprocedural și respectiv de 43%
(n=9) în grupul non-BRD postprocedural. De asemenea, a fost observată o scădere gradientului în TEVS de
la 81,72 mmHg la 31,27 mmHg în grupul BRD postprocedural, precum și în grupul non-BRD postprocedural
(de la 90,42 mmHg la 28,32 mmHg). Cantitatea medie
de alcool utilizată în grupul BRD postprocedural a fost
de 3,86 ml și de 3,5 ml în grupul non-BRD postprocedural, neavând astfel semnificație statistică (p>0,05).
Concluzii: În concluzie, grupul BRD postprocedural
nu a fost asociat cu un risc mai mare de a necesita implant de stimulator cardiac postprocedural și nici cu o
diminuare a efectului asupra gradientului în TEVS. De
asemenea, nu a existat o corelație semnificativă între
cantitatea de alcool folosită intraprocedural și riscul de
a dezvolta BRD post AAS, astfel că eforturile de prevenire a dezvoltării BRD postprocedural ar putea fi nejustificate.
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Right branch block after
alcohol septal ablation in
hypertrophic obstructive
cardiomyopathy – can we
find some good news in a
bad situation?
Introduction: Alcohol septal ablation (ASA) is a minimally-invasive treatment option for hypertrophic
obstructive cardiomyopathy (HOCM) that relies on
the injection of alcohol in septal branches, inducing a
controlled infarction of the hypertrophied septum and
resulting in diminished left ventricular outflow tract
obstruction (LVOTO). Conduction system disturbances are commonly reported after ASA, especially right
bundle branch block (RBBB) because septal branches
supply the right bundle branch, although the relationship between iatrogenic RBBB and the outcomes after
ASA in HOCM is poorly characterized.
Objective: The aim of the present study was to evaluate
the development of atrioventricular block (AVB) requiring pacemaker (PM) implantation, the reduction
in left ventricular pressure gradient (LVPG) in patients with and without RBBB after ASA for HOCM and
the relationship between the amount of alcohol used
during ASA and the development of RBBB.
Materials and methods: We reviewed 38 patients that
underwent ASA for HOCM between 2017 and 2022
in our clinic. Patients with prior RBBB (n=5) and prior pacemaker implantation (n=1) were excluded. We
divided the remaining patients (n=32) into 2 groups
depending on the presence (n=11, 34%) or absence
(n=21.66%) of the iatrogenic LBBB.
Results: The incidence of AVB requiring PM implantation after ASA was 9% (n=1) in the RBBB group and
43% (n=9) in non-RBBB group. Also, ASA decreased
the LVPG in both iatrogenic RBBB and non-RBBB
group (from 81.72 mmHg to 31.27 mmHg, respectively from 90.42 mmHg to 28.23 mmHg). The average
amount of alcohol used in the RBBB group was 3.86 ml
versus 3,5 ml in the non-RBBB group, being without
statistically significance (p>0.05).
Conclusions: Together with the complete AVB, RBBB
after ASA in HOCM are the most common conduction
system disturbances, but iatrogenic RBBB group was
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not associated with a higher risk of PM implantation
nor with poorer reduction in LVPG. There was not a
significant relation between the amount of alcohol injected and the risk of developing RBBB or AVB, indicating that efforts to prevent iatrogenic RBBB may not
be necessary.

155. Relația dintre
caracteristicile CCTA
ale plăcilor coronariene
vulnerabile și timpul până
la apariția sindroamelor
coronariene acute
D. Opincariu1,2, N. Rat2, D. Cernica1,2,
I. Kovacs1,2, I. Benedek1,2, T. Benedek2
1

Centrul Medical Cardiomed Târgu Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș

2

Introducere: Leziunile culprit din sindroamele coronariene acute (SCA) prezintă diferite grade de vulnerabilitate. Perioada de timp în care o placă vulnerabilă
(PV) devine leziune culprit este variabilă și dependentă
de o serie de caracteristici inclusiv morfologia plăcii,
hemodinamica fluxului coronarian, inflamația sistemică și locală, complianța pacientului la tratament.
Obiectiv: Să evaluăm caracteristicile derivate din
CCTA ale PV coronariene, în funcție, de timpul până la
apariția SCA și identificarea fenotipului PV ce tinde să
declanșeze un eveniment acut în perioada următoare.
Materiale și metodă: Am inclus 50 de pacienți, care
au efectuat CCTA și care au prezentat cel puțin o PV,
cu grad intermediar de stenoză (50-70%), și care au
prezentat SCA (angină instabilă, STEMI, NSTEMI)
declanșat de PV, analizată la baseline, pe o perioadă
de urmărire de 3 ani. Toți pacienții au urmat tratament anti-ischemic complet. Populația studiului a fost
împărțită în 3 grupuri în funcție de momentul apariției
SCA: (1) SCA<6 luni, n=24; (2) SCA 6-12 luni, n=10;
(3) SCA >12 luni, n=16.
Rezultate: Media de vârstă a pacienților a fost 63,83
±7,0 ani, timpul până la apariția SCA a fost 342,2 ±
290,7 zile. Tipul de SCA prezentat a fost: API - 56%,
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STEMI - 26%, NSTEMI - 18%, iar durata de timp până
la apariția SCA a fost semnificativ mai mare în cazul
pacienților NSTEMI (p=0,0001). Nu s-au înregistrat
diferențe semnificative între grupuri referitor la vârstă,
sex, comorbidități și factori de risc cardiovascular. Nu
s-au înregistrat diferențe între cele trei subgrupuri temporale în ceea ce privește scorul de calciu coronarian
total (p=0,1), prezența bolii coronariene multivasculare
(p=0,6), dominanța coronariană dreaptă (p=0,2), localizarea plăcilor vulnerabile de-a lungul axului vascular
(p=0,1) și la nivelul celor trei ramuri principale (ADA,
ACX și respectiv ACD). PV care au determinat SCA în
primele 6 luni au fost semnificativ mai lung (p=0,01),
fără diferențe semnificative referitor la gradul de stenoză, volumul plăcii și indicele de remodelare. PV care
au determinat SCA< 6 luni au prezentat țesut calcificat/leziune semnificativ mai mare (p=0,005), dar și un
volum bogat în lipide mai crescut (p=0,02). Distribuția
markerilor de vulnerabilitate nu a fost diferit între cele
3 grupuri.
Concluzii: PV care au declanșat SCA < 6 luni au prezentat un volum calcificat mai crescut, dar și un volum
bogat în lipide mai crescut, ceea ce ilustrează un grad de
vulnerabilitate accentuat prin prezența unor calcificări
heterogene într-un mediu necrotic lipidic voluminos

Relationship between
CCTA characteristics of
vulnerable plaques and the
timeframe to the onset of
acute coronary syndrome
Introduction: Culprit lesions from acute coronary
syndromes (ACS) present various degrees of vulnerability. The timeframe in which a vulnerable plaque (VP)
becomes a culprit lesion is variable and may depends of
a series characteristics including plaque morphology,
coronary flow hemodynamics, inflammatory response,
and also patient compliance to treatment.
Objective: To evaluate the relation between CCTA derived characteristics of VPs and the timeframe until the
onset of ACS, thus identifying the phenotype of VPs
that are predisposed to trigger an acute coronary event
in the upcoming period.
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Materials and methods: We included 50 patients who
underwent CCTA for stable CAD, who presented at
least 1 VP with 50-70% degree of stenosis, and who
presented an acute coronary syndrome during a 3 year
follow-up period, that was triggered by the VP analyzed
at baseline. All patients underwent complex anti-ischemic treatment. The study population was divided in 3
groups according to the timeframe until the ACS had
occurred: (1) ACS < 6 months, n=24; (2) ACS at 6-12
months, n=10; (3) ACS > 12 months, n=16.
Results: The mean age of the study population was
63.83 ± 7.0 ani, the timeframe until the ACS was 342.2
± 290.7 days. The ACS type was: unstable angina - 56%,
STEMI - 26%, NSTEMI - 18%, and the timeframe until
the occurrence of the acute coronary event was significantly higher for NSTEMI compared to STEMI and
UA (p=0.0001). There were no significant differences
between groups regarding age, gender, comorbidities and cardiovascular risk factors, also no differences
were present in relation to the coronary calcium score (p=0.2), multivessel CAD (p=0.1), plaque location. VP that had triggered ACS within 6 months were
significantly longer (p=0.01), with no other morphological differences (plaque volume, degree of stenosis,
remodeling index). VP that became culprit lesions <6
months presented significantly larger calcified volumes
(p=0.005) but also a larger lipid rich volume (p=0.02).
No difference was registered between the three groups
in regards to the distribution of vulnerability markers.
Conclusions: VPs that had triggered ACS< 6 months
presented larger calcified volumes, but also an increased lipid rich volume, which indicates an increased degree of vulnerability, with heterogeneous calcifications
in a large lipid pool.
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156. Particularitățile
angiografice și RMN ale
pacienților MINOCA în
perioada pandemiei
COVID-19
Z. Parajko, T. Benedek, I. Kovacs,
E. Szabo, R. Gerculy, I. Benedek
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș

Introducere: Infarctul miocardic la pacienții fără leziuni coronariene semnificative reprezintă o forma specială a sindroamelor coronariene acute. Etiologia, până
în prezent, este insuficient clarificată. Dezvoltarea recentă a tehnicilor imagistice (rezonanță magnetică cardiacă, respectiv tomografia de coerență optică) au condus la o interpretare mai complexă în ceea ce privește
mecanismul de bază al fiziopatologiei MINOCA. Pe de
altă parte, incidența MINOCA a crescut semnificativ în
perioada pandemiei COVID.
Obiectiv: Studiul de față a avut în vedere cercetarea
efectelor pandemiei COVID-19 asupra ratei de prezentare și a caracteristicilor pacienților cu MINOCA.
Material și metodă: Au fost incluși în studiu 80 de
pacienți care au îndeplinit criteriile de MINOCA în
perioada 2019-2021, care au fost împărțiți în două
grupuri: grupul 1 – pacienți înrolați înainte de pandemie, grupul 2 pacienți din perioada pandemiei. La
toți pacienții s-a efectuat coronarografia de urgență, respectiv în cazuri selectate OCT, iar la o lună de la evenimentul coronarian acut, RMN cardiac.
Rezultate: Vârsta medie a pacienților a fost de 62 vs. 58
ani (p=0,21), sexul masculin fiind prezent în proporție
de 36,6% vs. 56,7% (p=0,19). Proporția pacienților cu
leziuni coronariene nesemnificative a fost de 47,4%
vs. 43,6% (p=0,67), respectiv a pacienților fără leziuni
coronariene de 57,7% vs. 42,3% (p=0,7). Prezența unei
disecții subintimale la OCT a fost întâlnită la 29,4% vs.
70,6% (p=0,04), iar a fenomenului de „delayed wash
out” la 20% vs. 37,1% (p=0,057). Imagistica RMN de
control la acest grup de pacienți au identificat prezența
miocarditei 18% vs. 57,14% (p=0,0082), proporția leziunilor ischemice fiind de 45,4% vs. 14,2% (p=0,0027).
Concluzii: În perioada pandemiei prezența miocarditei ca etiologie posibilă a MINOCA a crescut semnificativ, totodată cu prezența semnelor de disfuncție
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endotelială, ceea ce presupune prezența unui substrat
inflamator prezent în era COVID la acești pacienți.
Investigațiile imagistice suplimentare precum tomografia în coerență optică, respectiv rezonantă magnetică cardiacă pot avea un rol esențial în stabilirea etiologiei MINOCA.

Angiographical and
MRI particularities of
MINOCA patients during
the COVID-19 pandemic
period
Introduction: Myocardial infarction in patients without significant coronary lesions is a special form of acute coronary syndromes. The etiology of this particular
form of the acute coronary syndrome is insufficiently
clarified. The recent development of new imaging techniques (cardiac magnetic resonance, respectively optical coherence tomography) has led to a more complex
interpretation of the basic mechanism of MINOCA
pathophysiology. On the other hand, the incidence of
MINOCA increased significantly during the COVID
pandemic.
Objective: To investigate the effects of the COVID-19
pandemic on the presentation rate and characteristics
of patients with MINOCA.
Materials and methods: The study included 80 patients who met the MINOCA criteria during 2019-2021,
who were divided into two groups: group 1 - patients
enrolled before the pandemic, group 2 patients during
the pandemic. Emergency coronary angiography was
performed in all patients, respectively in selected cases
OCT examination, and one month after the acute coronary event, cardiac MRI.
Results: The average age of the enrolled patients was
62 vs. 58 years (p=0.21), the male being present in proportion of 36.6% vs. 56.7% (p=0.19). The proportion of
patients with insignificant coronary lesions was 47.4%
vs. 43.6% (p=0.67), respectively, patients without coronary lesions of 57.7% vs. 42.3% (p=0.7). The presence
of a subintimal coronary artery dissection at OCT was
found in 29.4% vs 70.6% (p=0.04), and the phenomenon of „delayed wash out” 20% vs. 37.1% (p=0.057).
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Control MRI imaging in this group of patients identified the presence of myocarditis 18% vs. 57.14%
(p=0.0082), the proportion of ischemic lesions being
45.4% vs. 14.2% (p=0.0027).
Conclusions: During the pandemic, the presence of
myocarditis as a possible etiology of MINOCA increased significantly, also with the presence of signs of endothelial dysfunction, which implies the presence of an
inflammatory substrate in the COVID era. Additional
imaging acquisitions such as optical coherence tomography and cardiac magnetic resonance imaging may
play a key role in establishing the etiology of MINOCA.

157. Selectarea corectă a
pacienților pentru terapia
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Introducere: Terapia de resincronizare cardiacă (CRT)
rămâne slab utilizată în ciuda efectului său terapeutic
bine stabilit și a recomandărilor din ghid. Printre diversele motive se numără slaba adresare a pacienților,
gradul diferit de succes al terapiei, teama de complicații
și costul ridicat al terapiei. Au fost identificate mai multe caracteristici ale pacientului, care ar putea ajuta clinicienii să evalueze, care subiecți ar beneficia cel mai
mult de CRT. Acest lucru ar putea crește adresabilitatea
pentru CRT și ameliora utilizarea adecvată.
Obiectiv: Să identifice la ce categorie de pacienți CRT
protejează de moartea cardiacă în decurs de 5 ani de la
implantare.
Materiale și metodă: 220 de pacienți cu CRT din perioada 2012-2018 au fost examinați retrospectiv într-un
cadru multicentric. Am selectat 19 caracteristici ale pacientului, relevante din punct de vedere clinic, precum
datele demografice, electrocardiografie (ECG), ecocardiografie și măsurători de laborator. Analiza de regresie
Cox univariată a fost efectuată pentru a identifica, care
dintre aceste caracteristici au fost corelate semnificativ
cu moartea cardiacă în decurs de 5 ani de la implan213
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tare. Pe baza acestor rezultate și a judecății clinice, a
fost creat un model multivariat folosind 10 covariabile
pentru a determina caracteristicile pacientului, corelate
cu moartea cardiacă în decurs de 5 ani de la implantare. Modelul a constat în vârstă, sex, fibrilație atrială,
eGFR, morfologie QRS, durata QRS, boală cardiacă ischemică, utilizarea unui defibrilator CRT (CRT-D) și
prezența flash-ului septal sau apical rocking la ecocardiografie.
Rezultate: Pacienții aveau 69 ± 11 ani și erau în majoritate bărbați (71%). Majoritatea au primit o combinație
de beta-blocant, inhibitor de enzimă de conversie și
antagonist al receptorilor mineralocorticoizi (63%).
Durata medie a QRS a fost de 164 ± 22ms și majoritatea pacienților aveau o morfologie LBBB (70%).
Fracția de ejecție a VS a fost de 30% ± 9% și majoritatea
pacienților au prezentat flash septal sau apical rocking
(71%) la ecocardiografie. Majoritatea pacienților au
fost implantați cu un dispozitiv CRT-D (70%) și toți
pacienții au avut stimulare biventriculară ≥ 90% în primul an după implantare. Moartea cardiacă a apărut la
38 de pacienți (17%). Morfologia QRS și durata QRS
nu au fost semnificative în prezicerea morții cardiace
(p=0,902 și respectiv, p=0,489). În modelul multivariat doar eGFR (HR=0,96; 95%-CI: 0,95-0,98; p< 0,001)
și prezența flash-ului septal sau a rocking-ului apical
(HR=0,266; 95%-IC: 0,13 - 0,54; p< 0,001) ) au fost corelate cu moartea cardiacă.
Concluzii: Pacienții cu flash septal sau apical rocking,
la ecocardiografie, înainte de CRT au avut de 4 până la
5 ori mai puține șanse de a experimenta moartea cardiacă în decurs de 5 ani după implantarea CRT. Medicii care observă oricare dintre acestea, la unul dintre
pacienții lor, care sunt eligibili pentru CRT conform
ghidurilor actuale, ar trebui să se adreseze sau să treacă
la CRT.

Identifying the right
patients for CRT
Introduction: Cardiac Resynchronization Therapy
(CRT) remains underused despite its well-established
therapeutic effect and clear guidelines. Among various
reasons are the lack of referral, the varying degree of
therapy success, the fear of complications and the high
therapy cost. Several patient characteristics have been
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identified that could help clinicians determine which
patients would benefit most of CRT. This could lower
the threshold for clinicians to refer for CRT and increase appropriate use.
Objective: To identify in which patients CRT protects
from cardiac death within 5 years after implantation.
Materials and methods: 220 CRT-patients from 20122018 were screened retrospectively in a multicentre
setting. We selected 19 clinically relevant patient characteristics extracted from demographic data, electrocardiography (ECG), echocardiography and laboratory
measurements. Univariate Cox regression analysis was
performed to identify which of these characteristics
were significantly correlated to cardiac death within
5 years after implantation. Based on these results and
clinical judgement, a multivariate model using 10 covariates was created to determine which patient characteristics correlated to cardiac death within 5 years after
implantation. The model consisted of age, gender, atrial
fibrillation, eGFR, QRS morphology, QRS duration, ischemic heart disease, use of a CRT-defibrillator (CRTD) and the presence of septal flash or apical rocking on
echocardiography.
Results: Our patients were 69 ± 11 years old and were
mostly male (71%). The majority received a combination of a beta-blocker, ACE-inhibitor and mineralocorticoid receptor antagonist (63%). The average QRS
duration was 164 ± 22ms and most of the patients had
an LBBB morphology (70%). Left ventricular function
was 30% ± 9% and the majority of patients had septal flash or apical rocking (71%) on echocardiography.
Most of the patients were implanted with a CRT-D
device (70%) and all patients had ≥ 90% biventricular
pacing during the first year after implantation.
Cardiac death occurred in 38 patients (17%). QRS
morphology and QRS duration were not significant in
predicting cardiac death (p= 0.902 and p= 0.489, respectively). In the multivariate model only eGFR (HR
= 0.96; 95%-CI: 0.95 - 0.98; p< 0.001) and the presence
of septal flash or apical rocking (HR= 0.266; 95%-CI:
0.13 - 0.54; p< 0.001) were correlated to cardiac death.
Conclusions: Patients with septal flash or apical
rocking on echocardiography before CRT were 4 to 5
times less likely to experience cardiac death within 5
years after CRT implantation. Clinicians who observe
either of these in one of their patients who are eligible
for CRT according to current guidelines should refer
for or proceed to CRT.
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Introducere: Evaluarea gradului afectării miocardice are un rol important în infarctul miocardic acut cu
supradenivelare de segment ST (STEMI) chiar după o
repefuzie reușită, deoarece recuperarea funcției contractile poate să nu fie transmurală.
Obiectiv: Studiul și-a propus identificarea recuperării
contractilității straturilor miocardice la pacienții cu
STEMI, după o intervenție de revascularizație miocardică pecutană (PCI), la care s-a obținut flux TIMI 3.
O analiză detaliată a strain-ului global longitudinal a
celor trei straturi miocardice poate fi realizată folosind
ecocardiografia de tip speckle tracking. Această tehnică
imagistică permite analiza separată a deformării endocardului, stratului mediu și a epicardului.
Materiale și metodă: Studiul a înrolat 74 de pacienți
cu STEMI și flux TIMI 3 după PCI și 50 de pacienți
sănătoși. Evaluarea a constat în examinarea clinică, electrocardiogramă (ECG) și teste de laborator.
Achiziția imaginilor ecocardiografice a fost realizată în
primele 24-48 ore după PCI, iar datele au fost analizate
off-line pe stația de lucru. Strain-ul global longitudinal
a fost măsurat din incidențe apicale A3c, A4c, A2c, la
nivelul endocardului GLSAvgEndo, a stratului mediu
GLSAvgMid, a epicardului GLSAvgEpi, și s-a calculat
diferența dintre strain-ul longitudinal endocard-epicard GLSAvgEndo-GLSAvgEpi. Valorile GLS specifice fiecărui strat al miocardului au fost măsurate prin
media strain-ului longitudinal a celor 17 segmente ale
ventriculului stâng (VS).
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Rezultate: Pacienții cu STEMI au fost împărțiți în două
grupuri: primul a inclus 32 de pacienți (43,24%) cu
boala coronară monovasculară, iar cel de al doilea 42
de pacienți (56,75%) cu boală coronară multivasculară.
1. Comparativ cu lotul de control, la pacienții cu
STEMI, GLS a fost mai scăzut la nivelul tuturor celor trei staturi miocardice în primele 24-48 de ore
după PCI: GLSAvgEndo: -13,25 vs. -22,43 (95%CI
8,05 - 10,24, p<0,0001); GLSAvgMid: -10,84 vs. -19,78
(95%CI 8.46 - 10.37, p<0,0001); GLS AvgEpi: -9,85 vs.
-17,53 (95%CI 6,84 - 8,51, p<0,0001), GLSAvgEndo GLSAvgEpi: 3,40 vs. 4,88 (95%CI 1.11 - 1.84, p<0,0001)
2. Valoarea GLS a fost mai mică în cazul pacienților
cu afectare multivasculară, comparativ cu cei care
au prezentat afectare monovasculară. GLSAvgEndo:
-12,61 vs. -16,2 (95% CI 5,24 - 1,93, p<0,0001); GLSAvgMid: -10,36 vs. -11,46 (95% CI 3,48 - 1,28 , p=0,36);
GLS AvgEpi: -10,59 vs. -9,24 (95% CI 2,27 - 0,34,
p=0,0242), GLSAvgEndo - GLSAvgEpi: 3,29 vs. 3,54
(95% CI 0,82 - 0,22), p=0,25).
Concluzii: 1. GLS a fost mai scăzut în primele 24-48
ore după STEMI, la pacienții cu flux TIMI 3 post-PCI,
comparativ cu subiecții sănătoși. 2. La nivelul tuturor
straturilor miocardice, GLS a fost mai mic în cazul
pacienților care, pe lângă leziunea răspunzătoare de infarct au prezentat leziuni și la nivelul altor vase. 3. Analiza specifică a deformării straturilor miocardice folosind ecocardiografia de tip speckle tracking a identificat diferențe în recuperarea contractilității la pacienții
cu flux TIMI 3 în primele zile postinfarct.

Identifying the
inhomogeneity of the
damaged myocardium in
patients with ST-elevation
myocardial infarction
by speckle tracking
echocardiography
Introduction: Evaluation of the degree of myocardial
damage plays an important role in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) even after successful reperfusion since the recovery may not be transmural.
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Objective: The study aimed to find the recovery of
myocardial layers contraction in STEMI patients after
a successful percutaneous coronary intervention (PCI).
A detailed layer-specific strain analysis is possible with
two-dimensional (2D) speckle tracking echocardiography (STE). This technique enables separate analysis of
endocardial, myocardial, and epicardial deformation.
Materials and methods: The study enrolled 74 patients
with STEMI and TIMI 3 flow after PCI and 50 healthy
volunteers. The evaluation consisted of clinical examination and laboratory tests. Echocardiographic acquisitions were performed in the first 24-48 hours after PCI,
and data were analyzed off-line on the workstation. The
longitudinal strain was measured from apical views at
the level of endocardium: GLSAvgEndo, transmural
GLSAvgMid, GLS AvgEpi and the difference between
endocardium and epicardium longitudinal strain: GLSAvgEndo-GLSAvgEpi. Layer-specific GLS values were
measured as the average longitudinal strain of 17 LV
segments at each layer.
Results: STEMI patients were divided into two groups:
the first included 32 patients with a single vessel disease (43.24%) and the second, 42 patients (56.75%) with
multiple vessel damage.
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1. The GLS was decreased in all layers in first 24-48
hours after PCI in STEMI patients, compare to normal patients: GLSAvgEndo: -13.25 vs. -22.43 (95%CI
8.05 to 10.24, p<0.0001); GLSAvgMid: -10.84 vs. -19.78
(95%CI 8.46 to 10.37, p < 0.0001); GLS AvgEpi: -9.85
vs. -17.53 (95%CI 6.84 to 8.51, p<0.0001) GLSAvgEndo - GLSAvgEpi: 3.40 vs. 4.88 (95% CI 1.11 to 1.84,
p<0.0001) 2. The strain was lower in patients with multivascular damage, compare to patients with a single
vessel disease: GLSAvgEndo: -12.61 vs. -16.2 (95%CI
5.24 to 1.93, p<0.0001); GLSAvg Mid: -10.36 vs. -11.46
(95%CI 3.48 to 1.28, p=0.36); GLS AvgEpi: -10.59 vs.
-9.24 (95%CI 2.27 to 0.34, p=0.0242, GLSAvgEndo GLSAvgEpi: 3.29 vs. 3.54 (95%CI 0.82 to 0.22, p=0.25).
Conclusions: 1. GLS was decreased in the first 24-48
hours in patients with STEMI and TIMI 3 flow after
PCI compared with normal volunteers. 2. GLS values
were lower in patients with multiple coronary lesions
than in patients with a single culprit lesion. The results
reveal more severe myocardial damage in patients with
multiple lesions than those with a single vessel disease.
3. Layer-specific strain analysis identified differences
between myocardium layers recovery in patients with
TIMI 3 flow in the first days after STEMI.
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159. Prevalența crescută
a complexelor QRS
fragmentate la subiecții
tineri de sex masculin
cu tipar de repolarizare
precoce
A. Frigy, H. Gábor-Kelemn, S.A. László,
I.A. Szabó, L. Kocsis
Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș

Introducere: Tiparul de repolarizare precoce (TRP),
o manifestare a sindroamelor de undă J, este unanim
recunoscut, ca fiind legat de aritmogeneza ventriculară la indivizii susceptibili. Cu toate acestea, modificările ECG asociate cuTRP, cu impact potențial asupra
predispoziției la aritmii, nu au fost studiate satisfăcător
până în prezent.
Material și metodă: Am analizat comparativ (test t și
test chi-pătrat) un total de 90 de caracteristici și parametrii ECG ai subiecților tineri, de sex masculin (vârsta 22,1 ± 1,6 ani) cu (n=38) și fără (n=182) TRP pe
ECG standard, cu 12 derivații, o valoare p< 0,05 fiind
considerată semnificativă statistic.
Rezultate: Niciunul dintre traseele ECG nu a prezentat
modificări patologice. 22 parametrii ECG erau diferiți
semnificativ statistic între subiecții cu și fără TRP. Printre aceștia, am observat o prevalență crescută a complexelor QRS fragmentate (92,1% vs. 67,6%) la subiecții cu
ERP. QRS-ul a fost considerat fragmentat atunci când,
în cel puțin o derivație (cu excepția aVR) un complex
QRS <120 ms a avut crestarea undei R și/sau a undei S
(pe partea ascendentă sau descendentă), neîndeplinind
criteriile pentru bloc de ramură dreaptă sau stângă.
Concluzii: Prevalența crescută a complexelor QRS
fragmentate relevă complexitatea substratului electrofiziologic în prezența TRP.

Increased prevalence
of fragmented QRS
complexes in young
male subjects with early
repolarization pattern
Introduction: The early repolarization pattern (ERP),
a form of J-wave syndromes, is largely recognized to be
related with ventricular arrhythmogenesis in susceptible individuals. However, the ERP related ECG changes, with potential impact on arrhythmia predisposition, are not well studied.
Materials and methods: We analyzed comparatively
(t-test and chi-square test) a total of 90 ECG characteristics and parameters of young male subjects (age
22.1±1.6 years) with (n=38) and without (n=182) ERP
on the standard, 12-lead ECG recordings, a p value<
0.05 being considered significant.
Results: None of the ECGs showed pathological changes. 22 ECG parameters differed significantly between
the subjects with and without ERP. Among them, we
observed an increased prevalence of fragmented QRS
complexes (92.1% vs. 67.6%) in subjects with ERP.
Fragmented QRS was considered when in at least one
lead (with the exception of aVR) a QRS complex <120
ms had notching of the R wave and/or the S wave (on
the ascending or the descending part), not fulfilling the
criteria for right or left bundle branch block.
Conclusions: The increased prevalence of fragmented
QRS complexes reveals the complexity of electrophysiological substrate in the setting of ERP.
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Study of the Littmannconcept phenomenon in
patients with severe aortic
stenosis

E. Heidenhoffer, I.A. Chețan, A. Frigy
Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș

Introducere: Fenomenul Littmann-concept (FLC) denotă faptul că derivațiile precordiale anterioare (V1V3) pot reprezenta nu numai proiecțiile orizontale, dar
și cele coronale ale axului electric cardiac, arătând morfologie ECG identică cu derivațiile unipolare augmentate ale membrelor (aVR, aVL, aVF). Studiul FLC poate
contribui la găsirea unor manifestări electrocardiografice aparent neobișnuite, dar, clinic, potențial valoroase
în unele patologii cardiace.
Obiectiv: Într-un studiu pilot, obiectivul nostru a
fost analiza prezenței și semnificației clinice a FLC la
pacienții cu stenoză aortică severă.
Material și metodă: Am colectat, retrospectiv, datele a
38 (14 femei, 24 bărbați, vârstă medie 77 de ani) pacienți
cu stenoză aortică severă internați pe Secția de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean Mureș. Am identificat
FLC în cele 3 derivații-pereche (V1-aVR, V2-aVL, V3aVF) și am căutat asocierea dintre prezența acestora și
caracteristicile demografice, comorbidități cardiace și
non-cardiace, diverși parametrii electro-, echocardiografici și de laborator. Prelucrarea statistică a fost efectuată utilizând testul Chi-pătrat respectiv testul Student
(prag de semnificație α= 0,05).
Rezultate: Am găsit o asociere pozitivă, la limita
semnificației statistice (p= 0,09), între prezența FLC și
diametrul postero-anterior al atriului stâng, respectiv
diametrul aortei ascendente (p= 0,2). Prezența FLC
nu a arătat asociere statistic semnificativă cu datele
demografice, comorbidități, respectiv parametrii electro-, echocardiografici și de laborator.
Concluzii: FLC (în special perechea V2-aVL) este un
potențial indicator electrocardiografic al unor afecțiuni
cardiace structurale. În studiul nostru preliminar, efectuat pe pacienți cu stenoză aortică severă, nu am găsit
asocieri semnificative în acest sens. În același timp, pentru a determina valoarea clinică reală a FLC este nevoie
de studii pe populații mai mari de pacienți, în diverse
circumstanțe clinice.
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Introduction: The Littmann-concept phenomenon
(LCP) consists of the fact that the anterior chest leads
(V1-V3) may represent not only the horizontal, but
the coronal projections of the heart’s electrical axis,
therefore depicting identical morphology to the unipolar amplified limb leads (aVR, aVL, aVF). Studying
the LCP can contribute to the discovery of seemingly uncommon electrocardiographic manifestations,
with clinical significance.
Objective: In a pilot study, our aim was to analyze the
presence and clinical significance of LCP in patients
with severe aortic stenosis.
Materials and methods: We retrospectively recorded
data from 38 (14 female, 24 male, mean age 77 years)
patients with severe aortic stenosis hospitalized in
the Department of Cardiology of the Clinical County
Hospital Mures. We identified the LCP in the 3 lead
pairs (V1-aVR, V2-aVL, V3-aVF), and subsequently
analyzed their association with demographic data, presence of cardiac and non-cardiac comorbidities and
diverse electro-, echocardiographic and laboratory
parameters. Statistical work-up was performed using
Chi-square test and Student’s t test (α=0.05 set for significance).
Results: We noted a nearly significant (p=0.09) positive
association between the presence of LCP and posteroanterior diameter of the left atrium and the diameter of
the ascending aorta (p=0.2). The presence of LCP did
not show statistically significant associations with demographic variables, presence of comorbidities, electro-, echocardiographic and laboratory parameters.
Conclusions: LCP (the V2-aVL pair in particular) on
the standard electrocardiogram is a potential marker
of the presence of significant structural heart disease. In our preliminary study on patients with severe
aortic stenosis we did not find associations in this regard. However, to determine the real clinical value of
LCP, further studies are required on larger patient populations, in diverse clinical settings.
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161. Rolul variabilității
frecvenței cardiace în
evaluarea riscului de
accident vascular cerebral
la pacientul cu fibrilație
atrială paroxistică
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F. Pârv1, C. Tudoran1, V. Ivan1
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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș”, Timișoara
2
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Obiectiv: Scopul acestui studiu a fost de a analiza, în
ce măsură variabilitatea de frecvență cardiacă (VFC)
poate aduce elemente adiționale pentru a ajuta cardiologul în evaluarea riscului trombo-embolic și în ce
măsură acești parametrii pot îmbunătății scorul de risc
CHA2DS2-VASc, atât la pacienții cu un scor de 0 și 1,
unde recomandările sunt mai puțin clare, cât și la cei
un scor ≥ 2, unde alți parametrii ar putea îmbunătății
complianța pacientului la tratament și decizia medicului, legată de tratamentul anticoagulant și complicațiile
lui.
Materiale și metodă: Am analizat un număr de 338 de
pacienții, internați cu fibrilație atrială (FA). Pacienții
au fost evaluați după conversia la ritm sinusal, folosind
examinarea Holter ECG cu înregistrarea parametrilor
de VFC și au fost urmăriți prin vizite succesive la 6 luni,
la care s-au efectuat: electrocardiograma, Holter ECG
și examinarea neurologică. Obiectivele primare au fost
accidentul vascular cerebral, atacul ischemic tranzitor,
accidentul hemoragic și alte embolii periferice.
Rezultate: Din cei 338 de pacienți, 34 – grupul C au
fost diagnosticați cu embolie periferică în timpul perioadei de urmărire, iar 304 – grupul D nu au avut
aceste patologii. A existat o corelație directă între scorul CHA2DS2-VASc și vârstă (r= 0,62). Comparațiile
dintre scorul de risc CHA2DS2-VASc și parametrii de
VFC au demonstrat corelații inverse semnificative între
SDNN și scorul CHA2DS2-VASc (r= -0,49), SDNN și
vârstă (r= -0,48), pNN50 și scorul CHA2DS2-VASc(r=
-0,49), pNN50 și vârstă (r= -0,49). Din punctul de vedere al scorului de risc CHA2DS2-VASc, grupul C a
avut un scor mediu de 4,7 și grupul D un scor egal cu
3,2, diferențele fiind foarte semnificative statistic (p=
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0,005). Au existat diferențe foarte semnificative statistic între cele două grupuri, în ceea ce privește SDNN
(p= 0,007), dar nesemnificative în ceea ce privește
pNN50 (p= 0,1), LF/HFa (p= 0,4) și LF/HFa (p= 0,9).
Diferențele au rămas semnificative și atunci când au
fost analizate subgrupurile de pacienți cu terapie antiagregantă și anticoagulantă.
Concluzii: Am demonstrat că există o legătură directă
între scorul de risc tromboembolic, prezența tuturor
patologiile care cresc acest scor și activitatea crescută
a sistemului nervos simpatic. De asemenea, SDNN și
pNN50 scad, și raportul dintre LF/HF crește, deci activitatea sistemului nervos simpatic crește la pacienții cu
FA paroxistică o dată cu înaintarea în vârstă. Aceste rezultate demonstrează, pe de o parte, faptul că patologiile cardiovasculare duc la modificarea parametrilor de
variabilitate cu creșterea activității SNS, dar pe de altă
parte și că activitatea crescută a SNS ar putea duce la
evoluția și agravarea patologiei cardiovasculare. SDNN
a fost semnificativ mai scăzut la pacienții care au făcut
AVC pe parcursul urmăririi, ceea ce sugerează o activare simpatică mai accentuată la acești pacienți, față de
cei care nu au avut AVC.

The role of heart rate
variability in stroke risk
evaluation in the patient
with paroxysmal atrial
fibrillation
Objective: The aim of this study was to analyze to what
extent heart rate variability (HRV) can bring additional
elements to assist the cardiologist in the assessment of
the thromboembolic risk and if these parameters may
improve the CHA2DS2-VASc risk score, both in patients with score 0 and 1, where recommendations are
less clear, and in those with a score ≥ 2, where several
parameters taken into account could help increasing
the patient compliance to treatment and the physician’s
decision regarding the bleeding complications of anticoagulant treatment.
Materials and methods: We have analyzed a number
of 338 hospitalized patients with non-valvular paroxysmal atrial fibrillation. The patients were examined after
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conversion to sinus rhythm using Holter ECG, registering HRV parameters and were followed by successive evaluations at six months, revaluations in which
we performed: electrocardiogram, Holter ECG and neurological examination. The primary end points were
stroke, transient ischemic attack, hemorrhagic stroke
and other peripheral embolism.
Results: Of the 338 patients, 34 patients – group C
suffered peripheral embolism in the follow-up period and 304 – group D were not diagnosed with these pathologies. There was a direct correlation between
CHA2DS2-VASc score and age (r=0.62). Comparison
between CHA2DS2-VASc risk score, age, and HRV parameters shows a significant inverse correlation between SDNN and CHA2DS2-VASc score (r=-0.49), SDNN
and age (r=-0.48), pNN50 and CHA2DS2-VASc score
(r=-0.49), pNN50 and age (r=-0.49). From the point
of view of CHA2DS2-VASc risk score, group C had an
average score of 4.7, and group D a score equal to 3.2,
the differences being highly statistically significant
(p=0.005). There were highly statistically significant
differences between the two groups regarding SDNN
(p=0.007), but not statistically significant regarding
pNN50 (p=0.1), LF/HFa (p=0.4) and LF/HFa (p=0.9).
The differences remained significant when were
analyzed the subgroups of patients with antiplatelet
and anticoagulation therapy.
Conclusions: We demonstrated that, there is a direct
link between thromboembolic risk score, the presence of all the pathologies that increase this score, and
increased activity of the sympathetic nervous system
(SNS). SDNN and pNN50 decrease, and the ratio of
LF/HF increases, so sympathetic nervous system activity increases in patients with paroxysmal AF along
with age, showing on one hand that cardiovascular
pathologies lead to changing in the parameters of HRV
with increased SNS activity but on the other hand that
increased SNS activity could lead to development and
progression of cardiovascular diseases. SDNN was significantly lower in patients who were diagnosed with
stroke during follow-up, which shows a more pronounced sympathetic activation in these patients compared
to those without stroke.
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162. Fezabilitatea
stimulării septale de
ventricul drept folosind
sonde cu fixare pasivă
L. Cirin, C.T. Luca, C. Văcărescu,
M.A. Lazăr, S. Crișan, E.V. Goanta,
I.C. Totorean, I. Suciu, D.A. Arnăutu,
A.A. Faur, M. Andrița, A. Mouljebouj,
D.C. Cozma
Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara

Introducere: Stimularea apicală a ventriculului drept
(VD), deși stabilă, este asociată cu disfuncția ventriculului stâng (VS) din cauza activării asincrone. Diferite
locații de stimulare ale VD pot oferi o activare mai fiziologică a ventriculului stâng în comparație cu stimularea apicală VD clasică.
Obiectiv: Scopul acestui studiu a fost acela, de a observa evoluția pacienților cu stimulare non-apicală a
VD utilizând sonde cu fixare pasivă la nivelul septului
trabecular.
Materiale și metodă: 199 de pacienți consecutivi
cu indicație de cardiostimulare permanentă au fost
înrolați în acest studiu, în perioada 2019-2022. Au fost
determinați și urmăriți parametrii de stimulare acuți
și în evoluție, precum și durata procedurilor, timpii
de expunere la radiații, fracția de ejecție a ventriculului stâng (FEVS), volumul telediastolic al ventriculului
stâng (VTD-VS) și volumul atriului stâng (AS).
Rezultate: Au fost incluși în studiu pacienți cu vârste între 53 și 89 de ani (vârstă medie=68 ani), 121 de
bărbați, 78 de femei, 43 purtători de stimulatoare cardiace unicamerale și 156 de stimulatoare cardiace bicamerale. Am exclus 37 de pacienți cu sonde plasate la
nivelul apexului VD. Perioada medie de urmărire de 16
± 8 luni. Trei tipuri de sonde de stimulare ventriculare
de 6F cu fixare pasivă, de la diferiți producători, au fost
implantate în VD și poziționate la nivel septal jos, mijlociu și înalt, folosind ghiduri disponibile în kit. Nu au
existat diferențe semnificative în ceea ce privește pragul
mediu de stimulare al sondei ventriculare, detectarea
undei R, impedanța pe sonda de VD, durata procedurii și doza absorbită de radiații între diferitele locații
de plasare a sondei de VD, demonstrând performanță
stabilă și acceptabilă pe termen mediu. Evoluția FEVS,
a VTD-VS și a volumului AS a fost similară pe peri-
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oada urmărită pentru toate locațiile de stimulare. În
grupul exclus, cu poziție apexiană a sondei de stimulare, a fost observată o scădere a FEVS (în medie<5%) la
follow-up.
Concluzii: Acest studiu arată că stimularea septului
trabecular al VD poate fi realizată în mod fiabil cu sonde cu fixare pasivă folosind ghidurile disponibile în kit,
evitând necesitatea stimularii apicale a VD. Nu există
diferențe semnificative în ceea ce privește durata procedurii, expunerea la radiații, performanța acută și pe
termen mediu a sondei sau a parametrilor de stimulare,
a FEVS (inclusiv la pacienții cu FEVS< 35%), VTD-VS
sau a volumului AS între locațiile de plasare a sondei.
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duration and radiation doses between the sites, demonstrating stable and acceptable short and medium-term
performance. LVEF, LV-EDV and LA volume evolution
was found to be similar across all pacing sites. However, regarding the excluded group (RVA pacing), 5 patients presented in follow-up a decrease in LVEF (<5%
on average).
Conclusions: This study shows that RV trabecular septum pacing can be reliably achieved with passive fixation leads using available stylets sparing the need for
apical RV pacing. There are no significant differences
with regard to procedure duration, radiation exposure, LVEF (including in patients with LVEF below 35%),
LV-EDV, LA volume, acute and medium-term lead performance and pacing parameters with either location.

Feasibility of right
ventricular septal pacing
163. Fezabilitatea ablației
using passive fixation leads nodului atrioventricular
și stimulării sistemului
Introduction: Right ventricle (RV) apical pacing is
associated with left ventricle (LV) dysfunction due to
de conducere în
dysynchronous activation. Different RV pacing locations can provide a more physiological LV activation
tahicardiomiopatia indusă
compared to classical RV apical pacing.
de fibrilația atrială –
Objective: The purpose of this study was to assess the
evolution in patients with non apical RV pacing using
experiența unui singur
passive fixation leads in the trabecular septum.
centru.
Materials and methods: 199 consecutive patients with
indication for permanent pacing were enrolled in this
study from 2019 to 2022. Acute and follow-up pacing
parameters, procedure duration, radiation exposure times, left ventricle ejection fraction (LVEF), left ventricle end-diastolic volume (LV-EDV) and left atrial (LA)
volume were measured.
Results: We included patients with the age between 53
and 89 years (mean age=68), 121 men and 78 women,
43 with single-chamber pacemaker implant and 156
dual-chamber pacemakers. Out of the total number we
excluded 37 patients with apical RV lead positioning.
The mean follow-up period was 16 +/- 8 months. Three
types of passive fixation 6F ventricular leads from different producers were introduced in the RV and positioned at low-, mid- and high-RV septum using commercially available stylets. There were no significant differences in the mean ventricular stimulation threshold,
R-wave sensing, ventricular lead impedance, procedure

C. Pestrea, E. Cicală, A. Gherghina,
F. Orțan
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Brașov

Introducere: Fibrilația atrială (FA) permanentă crește
riscul apariției insuficienței cardiace (IC), incriminate fiind, frecvența ventriculară înaltă și neregularitatea completă a ritmului. Controlul farmacologic al
frecvenței include beta-blocante și digoxin, dar studiile
au arătat impact minim asupra mortalității la pacienții
cu FA și IC. Cea mai eficientă formă de control a
frecvenței este ablația nodului atrioventricular (NAV),
cu dezavantajul inducerii unei dependențe totale de stimulatorul cardiac. Deoarece stimularea ventriculului
drept (VD) poate agrava IC, o stimulare cât mai aproape de cea fiziologică este de dorit. Studii observaționale
au arătat că, atât stimularea fasciculului His (SFH), cât
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și a ariei ramului stâng (SARS) produc un complex QRS
mai îngust și o depolarizare mai sincronă ventriculară,
comparativ cu stimularea VD.
Obiectiv: Prezentăm experiența noastră privind fezabilitatea ablației NAV și stimulării fiziologice la pacienții
cu tahicardiomiopatie secundară unei FA condusă rapid la ventricule.
Materiale și metodă: 25 de pacienți cu FA permanentă
și IC, cu frecvență cardiacă necontrolată medicamentos, care au fost supuși stimulării fiziologice și ablației
NAV în clinica noastră, au fost evaluați retrospectiv.
Procedura a decurs astfel: dacă pragul capturii hisiene
a fost sub 2,5V la o durată de 1 ms, atunci sonda a fost
fixată. Altfel, teaca a fost avansată 1,5 cm spre apex, și
sonda a fost înșurubată profund în sept pentru a capta ramul stâng. Sonda a fost conectată la un stimulator
unicameral, fără sondă adițională de backup în VD.
În aceeași ședință, prin abord venos femural, s-a efectuat ablația NAV. Au fost înregistrate caracteristicile
pacienților și cele procedurale, precum și parametrii
electrici la urmărirea de 6 luni.
Rezultate: Vârsta pacienților a fost 69±12,4 ani și 64%
au fost de sex masculin. Frecvența cardiacă la internare a fost 133±20,43 bpm și fracția de ejecție a fost
28,84±9,02%. 17 pacienți au avut complex QRS normal, 3 au avut aspect de BRD, iar 5 de BRS. Fasciculul His a fost stimulat cu succes la 9 pacienți (36%)
și ramul stâng la 16 pacienți (64%). La pacienții cu
QRS larg, stimularea a îngustat semnificativ complexul QRS (135,25±17.58 vs. 159±32.38 msec, p=0,049)
și l-a menținut la o durată similară la cei cu QRS îngust. Complexul QRS stimulat a fost semnificativ mai
îngust în SFH comparativ cu SARS (95,67±14,37 vs.
129,88±17,46 msec, p<0,001). Pragul de stimulare a fost
mai mic în SARS (0,77±0,3 V la 1 msec vs. 0,87±0,72 V
la 0,4 msec, p< 0,05). De asemenea, detecția a fost mai
bună în SARS, comparativ cu SFH (6,23 ± 4,56 vs.10,2
± 5,19 mV, p=0,66). Nu a existat o diferență semnificativă între timpii de fluoroscopie (13,21±15,47 vs.
18,72±12,95 min, p=0,35). Ablația NAV a fost realizată
cu succes la toți pacienții. A existat un singur caz de
creștere acută a pragului de SFH post ablație, rezolvat
prin repoziționarea sondei. După 6 luni, nu s-au înregistrat diferențe semnificative statistic în parametrii de
stimulare și detecție. Niciun pacient nu a prezentat reluarea conducerii în NAV. De asemenea, nu au existat
depoziționări ale sondelor.
Concluzii: Stimularea fiziologică și ablația NAV oferă
avantajul combinat al regularizării și controlului total
al frecvenței ventriculare, în timp ce menține depola222
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rizarea ventriculară rapidă și sincronă, la pacienții cu
fibrilație atrială permanentă și tahicardiomiopatie.
Procedura este fezabilă și sigură, fără necesarul unei
sonde de backup ventricular, astfel minimizând riscurile și costurile asociate prezenței, în interiorul inimii, a
mai multor sonde de stimulare.

The feasibility of
atrioventricular node
ablation and conduction
system pacing in atrial
fibrillation induced
tachycardiomyopathy – a
single-center experience
Introduction: Permanent atrial fibrillation (AF) increases the risk of heart failure (HF), mainly due to the
increased heart rate and the irregularity of the heart
rhythm. Pharmacological options for rate control include beta-blockers and digoxin, but studies have
shown little benefit on mortality for these drugs in patients with HF and AF. The most effective rate control
strategy is atrioventricular node (AVN) ablation, but
this renders the patient pacing-dependent. Since right
ventricular (RV) pacing could worsen left ventricular
function, a more physiological form of pacing would be
desired. Several observational studies have shown that
both His bundle pacing (HBP) and left bundle branch
area pacing (LBBAP), provide a narrower QRS complex and a more synchronous ventricular activation
compared to RV pacing.
Objective: We present our experience on the feasibility
of AVN ablation and physiological pacing in patients
with tachycardiomyopathy due to rapidly conducted
permanent AF.
Materials and methods: A total of 25 patients with
permanent AF and HF and rate control failure with
AVN blocking drugs, that underwent physiological
pacing and AVN ablation at our institution, were included in this retrospective review. The procedure went as
follows: if the His bundle was captured at a threshold
below 2.5V at 1 msec, the lead was fixed. Otherwise,
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the catheter was advanced 1.5 cm towards the apex,
and the lead was screwed deep into the septum to
capture the left bundle branch. The lead was connected to a single chamber pacemaker, without a backup
pacing lead. In the same setting, using a femoral vein
approach, AVN ablation was performed. Patient and
procedural characteristics were recorded as well as the
electrical parameters at six months follow-up to assess
the feasibility of the procedure.
Results: The mean age was 69 ± 12.4 years and 64%
were males. The heart rate was 133 ± 20.43 bpm and
the ejection fraction was 28.84±9.02 %. 17 patients had
normal QRS complex, 3 had RBBB and 5 had LBBB patterns. The His bundle was successfully paced in 9 patients (36%) and the LBB in 16 patients (64%). In patients
with baseline wide QRS, pacing significantly reduced
the QRS duration (135.25±17.58 vs. 159±32.38 msec,
p= 0.049) and there was no significant difference in
those with normal baseline QRS. The paced QRS complex was significantly narrower in HBP than LBBAP
(95.67±14.37 vs. 129.88±17.46 msec, p<0.001). There
was a significantly lower pacing threshold for LBBAP
(0.77±0.3 V at 1 msec vs. 0.87±0.72 V at 0.4 msec,
p<0.05) and better sensitivity for LBBAP (6.23±4.56
vs. 10.2±5.19, p=0.66). The fluoroscopy time was non
statistically different (13.21±15.47 min vs. 18.72±12.95,
p=0.35). AV node ablation was successful in all patients. There was only one case of an acute increase in
His bundle capture threshold after ablation, managed
with lead repositioning. After six months, there was no
significant difference in pacing and sensing thresholds
for both LBBAP and HBP patients and there was no
recurrence in AV node conduction. No lead dislodgements were recorded.
Conclusions: Physiological pacing and AVN ablation
offer the combined advantage of total rate control and
regularization of the ventricular rate while maintaining
rapid and synchronous ventricular depolarization,
in patients with permanent atrial fibrillation and tachycardiomyopathy. The procedure is feasible and safe
without the need for a backup ventricular pacing lead,
thus minimizing the risks and costs associated with a
higher lead burden.
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164. Deteriorarea funcției
inelului mitral la pacienții
cu cardiomiopatie
dilatativă evaluată prin
ecocardiografie 4D
D.M. Toader1, G. Magareata1,
S. Iordache1, A. Crăciun-Mirescu1,
O. Munteanu2, O. Istrătoaie2,
D. Florescu1, M. Buse1, M. Iovănescu1
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Craiova
Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova

2

Introducere: În timpul ciclului cardiac, inelul mitral
prezintă trei tipuri de mișcări: contracția sfincteriană,
mișcarea de translație și plierea anulară. Contracția
sfincteriană reduce aria inelului cu 20-30% și urmează contracția și relaxarea fibrelor helicoidale bazale.
Mișcarea de translație este conectată cu contracția
straturilor miocardice sub-endocardice și sub-epicardice ale ventriculului stâng. Plierea anulară reprezintă
accentuarea configurației „de șa” din timpul sistolei.
Ecocardiografia de tip 4D poate oferi date despre parametrii funcționali ai inelului mitral.
Obiectiv: Studiul și-a propus analiza funcției inelului
mitral la pacienții cu aspect de cardiommiopatie dilatativă (CMD), folosind ecocardiografia de tip 4D.
Materiale și metodă: Au fost înrolați 61 de pacienți
cu aspect ecocardiografic de CMD și 25 de voluntari
sănătoși. Aceștia au fost examinați clinic, prin teste de
laborator, electrocardiografie 12 derivații. Toți pacienții
au fost supuși unei examinări transtoracice complete
care să identifice structura și funcția cardiacă, în conformitate cu indicațiile ultimelor ghiduri. Pentru cuantificarea funcției inelului mitral s-a folosit un soft dedicat analizei anatomiei și funcției valvei mitrale - 4D Mitral Valve Auto-quantification (4D MVQ). Achizițiile
au fost efectuate la pacienții cu insuficiență cardiacă,
compensați hemodinamic. Parametrii măsurați au fost:
excursia inelului mitral (EIM), velocitatea maximă a
inelului mitral (VMIM), fracția ariei anulare (FAA).
Rezultate: 1. Pacienții au fost împărțiți în două grupuri: 26 de pacienți cu CMD de etiologie ischemică și
35 de pacienți cu etiologie non-ischemică. 2. Valorile
medii ale parametrilor studiați la pacienții cu CMD
comparativ cu voluntarii sănătoși au fost: EIM: 4,3 (DS
2,19, CV 0,5) vs. 11,14 (DS 1,26, CV 0,11) (p<0,0001);
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VMIM: 32,64 (DS 12,13, CV 0,37) vs. 56,71 (DS 7,82,
CV 0,13) (p<0,0001), FAA: -1,3 (DS 3,2, CV -2,46) vs.
-11,62 (SD 3,59, CV 0,31), (p<0,0001) 3. Valorile medii
la pacienții cu etiologie ischemică față de cei cu etiologie non-ischemică au fost: EIM: 3,78 (DS 1,68, CV
0,44) vs. 4,75 (DS 2,3, CV 0,49) (p=0,0821), VMIM:
29,75 (DS 12,5, CV 0,42) vs. 34,92 (DS 11,55, CV 0,33)
(p=0,1007), FAA: -1,8 (SD 3,49, CV -1,9) vs. – 0,82 (DS
3,04, CV -3,57) (p=0,2666).
Concluzii: 1. Valoarea medie a parametrilor funcționali
ai inelului mitral a fost semnificativ mai mică față de
pacienții sănătoși. 2. Excursia inelului și velocitatea
maximă au fost mai mici, în timp ce contracția anulară
a fost mai mare la pacienții cu etiologie ischemică față
de cei fără leziuni coronariene. Valorile nu au diferit
semnificativ între cele două grupuri. 3. Aceste rezultate
sugerează că, în stadiul de dilatație cardiacă, de etiologie ischemică sau non-ischemică, funcția inelului
mitral este afectată și poate fi evaluată folosind ecocardiografia 4D. Studii mai mari, pe un număr mai mare
de pacienți sunt necesare pentru a confirma aceste rezultate.

Mitral annulus function
deterioration in
patients with dilated
cardiomyopathy evaluated
by 4D echocardiography
Introduction: The mitral annulus (MA) has three types
of motion during the cardiac cycle: sphincteric-like
contraction, translation motion, and annular folding.
The sphincteric-like contraction reduces the MA area
by 20– 30% and follows the contraction and relaxation
of ventricular basal helical fibers. The translation motion links to the contraction of sub-endocardial and subepicardial myocardial layers of the left ventricle. The
annular infolding accentuates the MA saddle-shaped
configuration during the systole. 4D echocardiography
provides essential quantitative and qualitative parameters of MA.
Objective: The study aimed to analyze MA function
in patients with dilated cardiomyopathy (DCM) by 4D
echocardiography.
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Materials and methods: We enrolled 61 patients with
DCM and 25 healthy volunteers. The evaluation consisted of clinical examination, laboratory tests, and
12 leads electrocardiography. According to the current guidelines, all participants underwent a complete
transthoracic echocardiogram. Evaluation tried to determine cardiac structure and function. We used a 4D
Mitral Valve Auto-quantification (4D MVQ) software
for MA function evaluation. Aquisition was performed
in patients with compensated heart failure. The measured parameters were: mitral annular excursion (MAE),
mitral annular maximal velocity (MAV), annular area
fraction (AAF).
Results: 1.The patients were divided in two groups: 26
with ischemic DCM and 35 with non-ischemic DCM.
2. Mean values of MV parameters in patients with
DCM compare with healthy volunteers were: MAE:
4.3 (DS 2.19, CV 0.5) vs. 11.14 (DS 1.26, CV 0.11) (p<
0.0001); MAV: 32.64 (DS 12.13, CV 0.37) vs. 56.71
(DS 7.82, CV 0.13) (p< 0.0001), AAF: -1.3 (DS 3.2,
CV -2.46) vs. -11.62 (SD 3.59, CV 0.31), (p<0.0001). 3.
Mean values of MV parameters in patients with ischemic vs nonischemic DCM were: MAE: 3.78 (DS 1.68,
CV 0.44) vs. 4.75 (DS 2.3, CV 0.49) (p=0.0821), MAV:
29.75 (DS 12.5, CV 0.42) vs. 34.92 (DS 11.55, CV 0.33)
(p=0.1007), AAF: -1.8 (SD 3.49, CV -1.9) vs. - 0.82 (DS
3.04, CV -3.57) (p=0.2666).
Conclusions: 1. Mean values of MV functional parameters in patients with criteria of dilated cardiomyopathy were decreased compared with healthy volunteers. 2. The mitral annular excursion and mitral maximal velocity values were lower in patients with ischemic etiology. The annular area fraction was higher than
the values found in patients without coronary lesions.
The differences were not significant between the two
groups. 3. These results suggest that in patients with
cardiac dilatation, ischemic or non-ischemic, the mitral annular function is altered and can be evaluated
by 4D echocardiography. More extensive studies with
more patients are needed to confirm these results.
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165. Un alt caz de sindrom
coronarian acut....
A.V. Neicu1, A. Țugui1, C. Guțu2,
M. Comănescu2
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei“, Galați
2
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serﬁoti“,
Galați

Introducere: Infarctul miocardic acut a devenit în ultimii ani o boală des întâlnită în populația tânără, mai
ales în prezența factorilor de risc asociați. Nu de puține
ori, în camera de gardă, ne confruntăm cu dificultatea
de a stabili un diagnostic, inițial între un sindrom coronarian acut și o altă patologie cardiacă cu tablou clinic
și paraclinic asemănător, în lipsa unor investigații suplimentare amanunțite. Miocardita acută, o patologie
cu etiologie complet diferită de sindromul coronarian
acut, dar cu tablou clinic și paraclinic asemănător, poate fi o capcană de temut al medicului de gardă.
Prezentare de caz: Pacientul MC în vârsta de 31 se
prezintă la camera de gardă cu dureri retrosternale cu
debut de aproximativ 12 ore, însoțite de transpirații
profuze, ce ridică suspiciunea unui sindrom coronarian acut. Electrocardiograma decelează supradenivelarea segmentului ST și unde T negative simetrice în
derivațiile DII, DIII, avF, respectiv V5, V6, BRD minor.
Paraclinic se constată valori crescute ale troponinei
înalt senzitive, cu creșteri ușoare în dinamică, iar ecocardiografic se evidențiază tulburări de contractilitate
în teritoriul inferior și lateral al VS, cu fracție de ejecție
prezervată. În acest context se decide practicarea coronarografiei, unde se evidențiază coronare epicardice
permeabile. Se ridică suspiciunea diagnosticului de miocardită acută. Se decide indicația de efectuare a examenului cardioRM unde se confirmă diagnosticul de
miocardită acută.
Concluzii: Prognosticul pacienților cu miocardită
acută, diferă, în funcție de forma clinică și gradul de
disfuncție ventriculară stângă. Pacienții care prezintă
simptome asemănătoare sindromului coronarian acut
au șanse mari de recurență. De asemenea, vârsta tânără reprezintă un factor de prognostic nefavorabil, iar
acești pacienți necesită urmărirea periodică de medicul
cardiolog.
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Another case of acute
coronary syndrome…
Introduction: Acute Miocardic Infarction is seen more
and more in young population, especially when risk
factors are present. In the emergency room we encounter more often than we hope with the difficult choice to
diagnosticate between AMI and another cardiac pathology with clinical and paraclinical similarities. Acute
myocarditis, with its completely different etiology than
AMI can be a reputable trap for the emergency doctor.
Case presentation: Patient MC, 31 years old presents in
the emergency room with chest pain, started 12 hours
prior, diaphoresis, initial diagnostic of acute coronary
syndrome is taken into consideration. ECG shows ST
elevation and inverse T waves in DII, DIII, aVF, V5,
V6, incomplete right bundle branch. Paraclinical we
can observe high values of hs-troponin with dynamic
changes, initial echography shows hypokinetic inferior
and lateral walls, with preserved ejection fraction. With
these elements in place we decide to do a angiography,
which shows permeable, normal coronary arteries.
Acute myocarditis diagnostic is raised. Cardio IRM
is performed, confirming the diagnostic of acute myocarditis.
Conclusions: The prognostic of patients with acute
myocarditis differs, clinical presentation and left
ventricular contractility changes are some elements
to take into account. Patients who display symptoms
of AMI have better chances to relapse. Young age is
another negative prognostic factor, these patients need
periodic follow-up from cardiologist.

225

POSTERE 4 /
POSTERS 4

166. Rolul RMN
cardiace în evaluarea
disfuncției coronariene
microvasculare la pacienții
cu NSTEMI fără obstrucția
arterelor coronare
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pacienți. DCM poate fi evaluată la RMN cardiacă în
funcție de localizarea fibrozei. În același timp, evaluarea directă a prefuziei microvasculare prin RMN cardiacă necesită îmbunătățirea acurateții sale diagnostice
prin studii ulterioare.

Coronary microvascular
dysfunction assessed
by CMR in patients with
NSTEMI

2

Obiectiv: Aprecierea fezabilitatății RMN cardiace ca
metodă non-invazivă de evaluare a disfuncției coronariene microvasculare (DCM) la pacienții cu infarct
miocardic fără elevarea segmentului ST (NSTEMI).
Material și metodă: În studiu au fost incluși pacienți
consecutivi, cu vârsta ≥ 18 ani, diagnosticați cu NSTEMI
cu artere coronare non-obstructive, examinați în perioada 06.2019 – 09.2021, în cadrul a 3 centre PCI din
Chișinău, Toți pacienții au fost evaluați prin RMN cardiacă cu studierea perfuziei în repaus și a captării tardive de contrast (LGE). În funcție de cauza subiacentă
NSTEMI, pacienții s-au divizat în 2 loturi, cu etiologie
coronariană (lotul I) și non-coronariană (lotul II).
Rezultate: Dintre cei 16 pacienți incluși în studiu (vârsta medie – 56,9 ± 3,06 ani, 25% - femei), diagnosticul de infarct miocardic a fost confirmat prin RMN
în 37,5% cazuri, restul fiind diagnosticați cu patologie
non-coronariană: miocardită – 31,25%, cardiomiopatie
hipertrofică – 12,5%, cardiomiopatie dilatativă 12,5% și
6,25% – fără patologie. Deficitul de perfuzie a fost determinat la 50% dintre pacienții din lotul I și la 30%
dintre cei din lotul II (χ²=0,64, p> 0,05). S-au observat diferențe semnificative între loturi, în localizarea
fibrozei, astfel încât în lotul I, toți pacienții au prezentat
fibroză subendocardică – 100%, în timp ce în lotul II,
fibroza intramurală a predominat în 50%, fibroza subepicardică – în 20%, ambele tipuri de fibroză au fost determinate în 20% cazuri și la 10% nu s-a identificat fibroză (χ²=12,44, p<0,05).
Concluzii: RMN cardiacă reprezintă un instrument
diagnostic important, atât în aprecierea cauzelor
subiacente NSTEMI fără obstrucția arterelor coronare, cât și în evaluarea DCM la această categorie de
226

Objective: The aim of our study is to assess the feasibility of cardiac magnetic resonance (CMR) as a noninvasive method of evaluating CMD in patients with
NSTEMI without coronary artery obstruction.
Materials and methods: We included consecutive patients with the diagnosis of non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) with non-obstructive coronary
arteries. Patients were referred to 3 PCI centers, from
2019 to 2021. The CMD was measured by first-pass
gadolinium-enhanced perfusion and late gadolinium
enhancement CMR. Patients were divided into two
groups according to the etiology of myocardial infarction: coronary cause (group I) and non-coronary causes
(group II).
Results: Among the 16 patients included in the study
(mean age – 56.9±3.06 years, 25% - female), the diagnosis of myocardial infarction was confirmed by CMR
in 37.5%, the rest being diagnosed with non-coronary
pathology: myocarditis - 31.25%, hypertrophic cardiomyopathy- 12.5%, dilated cardiomyopathy 12.5% and
normal scan was in 6.25%. Perfusion deficit was determined in 50% of patients from group I and in 30% of
those from group II (χ2=0.64, p>0.05). Significant differences between groups were observed in the localization of fibrosis, so in group I, according to CMR, all
patients had subendocardial fibrosis - 100%, while in
group II, intramural fibrosis prevailed in 50%, subepicardial fibrosis – in 20%, both types of contrast enhancement were noted in 20% and 10% - without fibrosis
(χ²=12.44, p<0.05).
Conclusions: CMR is an important diagnostic tool
both in assessing the causes of NSTEMI without obstructive coronary arteries and to evaluate CMD in these patients. The CMD can be assessed especially based
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on the localization of the fibrosis. Nevertheless, further studies are needed to improve the CMR diagnostic accuracy in the direct evaluation of microvascular
perfusion.

167. Beneficii cardiace
ale IL-10 comune
pentru diferite modele
experimentale de
insuficiență cardiacă
M. Popovici1, M. Munteanu1, I. Popovici1,
V. Ivanov1, L. Ciobanu1, L. Tacu2,
V. Cobet2
1

IMSP Institutul de Cardiologie, Chișinău
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu”, Chișinău

2

Obiectiv: Evaluarea in vitro a efectelor cardiace ale IL10 în modele experimentale de insuficiență cardiacă
(IC)
Materiale și metodă: IC a fost reprodusă la șobolani
prin acțiunea: (lotul 1) doxorubicinei (doză cumulativă
16 mg/kg în 2 săptămâni) sau (lotul 2) izoproterenolului (150 mg/kg în 2 prize la distanța de 24 ore) sau (lotul
3) fluorozei (apă de băut, 0,3% NaF timp de 15 zile).
IL-10 a fost administrată i/p zilnic timp de 7 zile după
modelarea fiecărui model de IC în doză de 50 pg/kg.
Folosind modelul de perfuzie a cordului izolat am estimat efectele inerente ale IL-10, aplicând diverse probe
de efort hemodinamic și neuroendocrin asupra ventriculului stâng (VS).
Rezultate: În efortul cu rezistență, IL-10 a crescut semnificativ debitul cardiac (DC) și jetul aortic (JA) întrun procent de 18,6-26,7% și, respectiv, 19,5-24,6%. În
efortul cu umplere minimă a VS, IL-10, a majorat JA
în toate seriile, de 2 ori mai mult. Remarcabil că, răspunsul inotrop al cordului izolat în IC la acțiunea ET-1
a fost negativ și s-a manifestat prin scăderea presiunii
sistolice a VS (PSVS) și a DC cu 11,6-17,6%. IL-10 a
condus la apariția unui efect inotrop pozitiv în toate
seriile, asigurând, atât creșterea PSVS, cât și a DC, în
vârful stimulării cordului cu ET-1. De remarcat faptul
că IL-10 a îmbunătățit toleranța miocardului la impactul ischemiei-reperfuzie, fapt ce s-a manifestat prin
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reducerea semnificativă a presiunii telediastolice a VS
la minutul 30 de ischemie, cât și după 45 min de reperfuzie. În cele din urmă, IL-10 a augmentat efectul
coronarodilatator al acetilcolinei și bradikininei și n-a
modificat răspunsul vasorelaxant al sistemului coronarian la acțiunea agenților cu mecanism de hiperpolarizare a miocitelor netede (eg, peroxidul de hidrogen și
epoxieicosatrienele).
Concluzii: Atenuarea inflamației prin IL-10 ameliorează evoluția IC iminentă diferitor modele experimentale
de injurie a miocardului, fapt ce evidențiază 2 entități
importante: (i) inflamația este un mecanism patogenetic comun al diferitor genuri de IC și (ii) IL-10, ca
o interleukină anti-inflamatoare, poate fi o opțiune
promițătoare privind strategia terapeutică a disfuncției
cardiace.

Common cardiac benefits
of IL-10 in diverse
experimental models of
heart failure
Objective: The in vitro assessment of cardiac IL-10
effects in 3 experimental models of heart failure (HF).
Materials and methods: HF was reproduced on rats
by: (series 1) doxorubicin (2 weeks cumulative dose 16
mg/kg) or (series 2) isoproterenol (150 mg/kg twice)
or (series 3) fluorosis (15 days drinking of 0,3% NaF
water). IL-10 was administrated i/p daily during 7 days
after HF modeling in a dose of 50 μg/kg. Using isolated
heart perfusion model the IL-10 inherent effects have
been studied applying diverse hemodynamic and neuroendocrine efforts.
Results: In the effort by resistance raise IL-10 increased significantly cardiac output (CO) and aortic jet
(AJ) in a range of 18,6-26.7% and 19.5 – 24.6% respectively. In the minimal left ventricle (LV) filling IL-10
enhanced JA in all series 2 times more. Remarkable,
the inotropic response of the isolated heart in HF to
ET-1 action was negative and manifested by LV systolic pressure (LVSP) decrease by 11.6 – 17.6% and CO
decline. IL-10 led to appearance of positive inotropic
effect in all 3 models of HF ensuring both LVSP and
CO increase during ET-1 stimulation. Worth of note
that IL-10 improved myocardium tolerance to ische227
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mia-reperfusion impact manifested by significant
lower LV end-diastolic pressure on 30th min of ischemia and 45th min of reperfusion. Finally, IL-10 increased coronary dilating effect of acetylcholine and
bradykinin and didn’t change the preserved coronary
response to agents hyperpolarizing smooth myocytes
(eg, peroxide of hydrogen and epoxyeicosatriens).
Conclusions: Inflammation mitigation by IL-10 is
associated with HF improvement regardless of myocardial injury nature that embraces 2 entities: (i) inflammation is a common pathogenic condition of HF
evolution and (ii) IL-10 could be a promising tool of
cardiac dysfunction improvement.

168. Cât de târziu poți
diagnostica un defect de
sept interatrial tip sinus
venos?
A. Boghean1, C. Guțu2
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol
Andrei“, Galați
2
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serﬁoti“,
Galați

Introducere: Defectul de sept interatrial (DSA) tip sinus venos este o cardiopatie congenitală ce reprezintă o
comunicare anormală între cele două atrii, fiind situat
în vecinătatea vărsării uneia dintre cele două vene cave.
Acesta se întâlnește la aproximativ 10% din totalul cazurilor de DSA, mai frecvent la femei și devine simptomatic în decada 3-4 de viață. Prezența șuntului stângadreapta și magnitudinea acestuia dictează momentul
închiderii defectului.
Prezentare de caz: Un pacient de sex masculin, în vârstă de 70 ani, se prezintă în vederea unei intervenții chirurgicale non-urgente, dar cu dispnee la eforturi moderate. La examenul cardiologic, preoperator, pe electrocardiograma se observă deviație axială dreaptă și bloc
de ramură dreaptă incomplet. La ecocardiografie se ridică suspiciunea unui DSA – dilatare severă de cavitați
drepte, atriu stâng, sinus coronar, arteră pulmonară
și venă cavă inferioară, raportul de debite Qs/Qp=4,1
disfuncție sistolică de ventricul drept și hipertensiune
pulmonară probabilă. La examenul computer tomograf
se confirmă diagnosticul, dar s-au descoperit și alte
228
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anomalii vasculare congenitale asociate - persistență
de venă cavă superioară, drenaj venos pulmonar parțial
aberant.
Concluzii: Absența simptomatologiei a întârziat diagnosticul de DSA tip sinus venos și a privat pacientul
de tratamentul chirurgical adecvat. Având in vedere
complicațiile asociate- ciroză cardiacă decompensată
vascular și parenchimatos, în acest moment riscurile
depășesc beneficiile în ceea ce privește intervenția de
corecție a cardiopatiei.

How late can you
diagnostic a sinus venosus
atrial septal defect?
Introduction: The sinus venosus atrial septal defect
(ASD) is a congenital heart disease that represents
an abnormal communication between the atria, being located in the vicinity of the effusion of one of the
two vena cavae. It occurs in about 10% of all cases of
ASD, more common in women and becomes symptomatic in the 3-4 decade of life. The presence of left to
right interatrial shunt and its magnitude dictates the
moment of closing the defect.
Case presentation: A 70-year-old male patient presents for non-urgent surgery but with moderate exertional dyspnea. At the preoperative cardiological examination on the electrocardiogram, right axial deviation
and incomplete right branch block are observed. Echocardiography raises the suspicion of a ASD – severe dilation of the right cavities, left atrium, coronary sinus,
pulmonary artery and inferior vena cava, flow rate Qs
/ Qp=4,1, right ventricular systolic dysfunction and
probable pulmonary hypertension. The CT scan confirmed the diagnosis, but other associated congenital
vascular abnormalities were discovered - persistence of
the superior vena cava, partial anomalous pulmonary
venous drainage.
Conclusions: The absence of symptoms delayed the
diagnosis of sinus venosus ASD and deprived the patient of appropriate surgical treatment. Given the complications associated with decompensated cardiac cirrhosis vascular and parenchymal, at this time the risks
outweigh the benefits in terms of the intervention to
correct heart disease.
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169. Corelația dintre
moartea subită cardiacă
și localizarea leziunilor
culprit la pacienții cu
infarct miocardic acut
cu supradenivelare de
segment ST
E. Szabo, T. Benedek, I. Kovacs, N. Rat,
Z. Parajko, I. Benedek
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș

Introducere: Moartea subită cardiacă poate complica,
adesea, infarctul miocardic acut, fiind descrise multiple
corelații între localizarea afectării coronariene și aceste
complicații.
Obiectiv: Obiectivul acestui studiu a fost, de a investiga
corelația dintre leziunile culprit și apariției aritmiilor
maligne la pacienții cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST.
Materiale și metodă: Studiul de față a inclus 177 de
pacienți cu STEMI internați de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu Mureș, în perioada ianuarie – iulie 2021. Lotul de studiu a fost împărțit în
două grupe: grupul 1: 27 pacienți care au prezentat
stop cardiac resuscitat în prespital, respectiv grupul 2,
cu 150 pacienți fără stop cardiac (grup de control). S-au
analizat leziunile coronariene, factorii generali de risc,
parametrii ecocardiografici și rata deceselor în timpul
urmăririi.
Rezultate: Vârsta medie a fost de 62,75 ani vs. 60,81 ani
(p=0.7). Moartea subită cardiacă a apărut, mai frecvent,
la bărbați (16,8%), decât la femei (13,21%) (p=0,54). La
grupul 1 localizarea leziunii culprit a fost în 52% din
cazuri la nivelul ADA, în 16% din cazuri la nivelul Acx,
respectiv în 24% din cazuri la nivelul ACD, în timp ce
la grupul 2 aceasta a fost: 44,9% la nivelul ADA, 39,5%
la nivelul ACD, respectiv 9,58% la nivelul ACx, (p=0,4
pentru ADA, 0,4 pentru Acx respectiv 0,6 pentru
ACD). Conform rezultatelor ecocardiografice, fracția
medie de ejecție a fost de 35% în grupul 1 respectiv
42,1% la grupul 2. La 46,1% dintre pacienții din grupa
1 cu afectare LAD a fost prezentă și o ocluzie cronică
de ACD, în timp ce în grupul 2 această rată a fost de
11,47% (p=0,001).
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Concluzii: În marea majoritate a cazurilor cu moarte
subită cardiacă, localizarea leziunilor culprit a fost la
nivelul ADA, iar o fracție de ejecție scăzută și ocluzia
ACD reprezintă un factor de risc suplimentar pentru
apariția morții subite cardiace.

Relationship between
sudden cardiac death and
culprit lesion in STEMI
patients
Introduction: Sudden cardiac death is a frequent complication of acute myocardial infarction.
Objective: To investigate the correlation between malignant arrythmia and location of culprit lesions in patients with myocardial infarction.
Materials and methods: The study included 177
STEMI patients admitted in the County Clinical Emergency Hospital Targu Mures between January and
July 2021, divided into two groups. Group 1 included
27 patients who suffered resuscitated sudden cardiac
death in pre-hospital settings, while group 2 consisted
in 150 patients without cardiac arrest (control group).
We analyzed the risk factors, coronary lesions, echocardiographic parameters, and the rate of death during
follow-up.
Results: The mean age in the study population was
62.75 years vs. 60.81 years (p=0.7). Sudden cardiac
death occurred more frequently in men than in women (16.8% vs. 13.21%, p=0.54). In group 1, the culprit
lesion was located in the LAD in in 52% of cases, in Cx
in 16% of cases and in RCA in 24% of cases, while in
group 2 this was located at the level of LAD in 44.9% of
cases, in RCA in 39.52% of cases and in RCA in 9.5%
of cases (p=0.4 for LAD, 0.5 for Cx, and 0.6 for RCA).
The mean ejection fraction was 35% in group 1 and
42.2% in group 2. In 46.15% of patients of group 1 with
LAD involvement, a chronic RCA occlusion was present, with a high risk for sudden cardiac death, while in
group B this rate was 11.47% (p=0,001).
Conclusions: In vast majority of cases with postinfarction sudden cardiac death, culprit lesions were located
at the level of LAD, while a low ejection fraction and
accompanying RCA occlusion may add additional risk
229
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for the occurrence of sudden cardiac death in STEMI
patients.

170. Disecția spontană
de arteră coronarianăprezentare atipică de IMA
la femeile tinere
I.T. Ioniță1, M.D. Tuță2, C. Spînu1,
A.M. Munteanu1
1

Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila“, București
Spitalul Clinic „Sfânta Maria“, București

2

Introducere: Disecția spontană de arteră coronariană reprezintă, prezentarea atipică a unui pacient cu
sindrom coronarian acut sau moarte subită cardiacă,
în contextul unui substrat fiziopatologic complex. Se
întâlnește preponderent la femeile tinere, fără factori
de risc cardiovasculari, în deosebi în perioada postpartum sau în asociere cu tratamentul cu ACO și reprezintă principala cauză de infarct miocardic în rândul
acestora. Nu este consecința unui traumatism, nu este
iatrogenă și este independentă de încărcătura aterosclerotică.
Prezentare de caz: Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 41 de ani, fumătoare, fără antecedente
patologice semnificative sau încărcătură genetică, care
se prezintă în clinica noastră pentru dureri toracice retrosternale apărute după un efort fizic ușor, cu iradiere
la nivelul mandibulei, care au cedat după douăzeci de
minute de repaus, însoțită de vărsătură.
Biologic: enzime de necroză miocardică ușor crescute la prezentare, fără dinamică enzimatică pe parcursul
monitorizării.
Testele de laborator care includeau panelul bolilor
reumatologice sau deficitele de coagulare au fost efectuate, însă, fără modificări patologice. EKG: RS, AV:
89bpm, QRS-30, cu unde T negative în derivațiile precordiale.
Ecografia cardiacă: cavități atriale de dimensiuni
normale, fără valvulopatii semnificative, discretă hipokinezie pe peretele anterior, disfuncție diastolică tip relaxare întârziată, cu FEVS>60%. RMN: ventricul stâng
cu volume indexate reduse, funcție sistolică la limita
superioară a normalului, FEVS estimată de 73%. Arie
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de edem și cicatrice de tip transmural cu respectarea
parcelară a epicardului la nivelul segmentului anterior
de la nivelul cavității medii spre apex.
Angiografie coronariană: disecție de arteră coronară anterioară care realizează stenoză în procent de 80%
segment II, fără alte modificări angiografice. Ecografie
de efort, la o lună de la evenimentul acut, fără semne de
ischemie miocardică inductibilă.
Discuții: Astfel, ne aflăm în fața unei paciente fără factori de risc cardio-vasculari marcanți, care se prezintă
cu o simptomatologie angionoasă nespecifică. Se ia în
discuție, ca diagnostic prezumtiv, sindromul coronarian acut, miocardita, angina vasospastică, însă, având
în vedere lipsa dinamicii enzimatice a markerilor de
necroză miocardică se decide doar implementarea tratamentului conservator maximal (dublă antiagregare
plachetară, BB, anticoagulant, IECA, statină, nitrat), cu
recomandarea de efectuare a RMN-ului cardiac. După
ce se obiectivează afectarea miocardică într-un singur
teritoriu, cel corespondent ADA, se decide evaluarea
angiografică, care decelează stenoză de 80% la nivelul
segmentului II realizată prin disecția vasului la același
nivel. Se efectuează și un test neinvaziv de inducere a
ischemiei la efort care este negativ din punct de vedere
clinic, electric și ecografic.
Concluzii: Diagnosticul sindromului coronarian acut
la femeile tinere este unul complex, care poate apărea
în contextul mai multor ipostaze clinice (de la angina
pectorală stabilă, la sindrom coronarian acut sau chiar
tamponadă cardiacă, șoc cardiogen). Deși considerată
a fi o cauză mai puțin întâlnită de boală coronariană
ischemică, odată cu dezvoltarea tehnicilor angiografice
fregvența acestei afecțiuni a putut fi obiectivată și descrisă la până 40% dintre femeile tinere diagnosticate
cu sindrom coronarian acut.

Spontaneous coronary
artery dissection - atypical
presentation of acute
myocardial infarction in
young women
Introduction: Spontaneous coronary artery dissection
represents an atypical presentation for a patient with
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acute coronary syndrome or sudden cardiac death, in a
complex physiopathological context.
It is seen commonly in young women, without cardiovascular risk factors, especially in the postpartum
period or in association with oral contraceptive use,
and represents the main cause of myocardial infarction among said patients. It is not the consequence of
mechanical trauma, neither is it iatrogenic and it is independent of atherosclerotic loading or lesions. 40% of
the acute ischemic events in young women are caused
by spontaneous dissections in coronary arteries.
Case presentation: We present the case of a 41 years
old patient, a smoker without significant pathological
signs nor hereditary risk, which came in with thoracic pain with angina after light physical activity, pain
which radiates in the mandibular area, which relented
after 20 minutes of relaxation, followed by vomiting.
Biologic assays: myocardial necrosis enzymes slightly
elevated at arrival, without enzymatic dynamics over
the monitoring period. Lab tests which included rheumatic disease panels or coagulation deficits came in
negative. EKG: Sinus rhythm, cardiac rhythm: 89 bpm,
QRS axis of -30, with negative T waves in precordial
derivations. Cardiac echography: normal-sized atrial cavities, without any significant valve pathologies,
discrete hypokinesia on the anterior wall, diastolic
dysfunction by delayed relaxation, with left ventricular ejection fraction (LVEF) above 60%. MRI: reduced
indexed volumes in the left ventricle, systolic function
at the upper bound of the normal range, LVEF estimated at 73%. Apparent area of edema and scars of transmural type in the respective area of the epicardium at
the anterior segment of the median cavity towards the
apex. Coronary angiography: anterior coronary artery
dissection which causes 80% of the segment II stenosis,
without other angiographic abnormalities. Stress ultrasound one month after the acute event shows no signs
of inducible myocardial ischemia.
Discussion: We are in front of a patient without significant cardiovascular risk factors who present with
nonspecific angina symptoms. Acute coronary syndrome, myocarditis, vasospastic angina are discussed as
a presumptive diagnosis. Given the lack of enzymatic
dynamics of myocardial necrosis markers, it is decided
to implement only the maximum conservative treatment (double antiplatelet, beta-blocker, anticoagulant,
conversion enzyme inhibitor, statin, nitrate), with the
recommendation of a cardiac MRI. After the myocardial affected area was established to be the left anterior
descending artery (commonly shortcut as LAD), the
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following angiographic evaluation revealed an 80% stenosis at the level of the second LAD segment associated
with its local dissection.
A non-invasive test for inducing ischemia during
effort which was negative from clinical, EKG and echography standpoints, the patient was discharged.
Conclusions: Diagnosing acute coronary syndrome in
young women can be complex and challenging, as it can
appear in multiple different clinical presentations (from
stable pectoral angina, to acute coronary syndrome or
even cardiac tamponade, ischemic shock). Although it
is considered to be a less common cause of ischemic coronary disease, once angiographic techniques had fully
flourished, the frequency of this condition had been estimated more reliably, pointing to a 40% diagnosis rate
among young women with acute coronary syndrome.

171. Fenotipul CCTA
a plăcilor coronariene
vulnerabile precursoare
sindroamelor coronariene
acute – un studiu de
follow-up de 3 ani
D. Opincariu1,2, E. Blîndu2, R. Licu1,2,
N. Rat1,2, I. Benedek1,2, T. Benedek2
1

Centrul Medical Cardiomed, Târgu Mureș
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade», Târgu Mureș
2

Introducere: Rolul plăcilor vulnerabile (PV) în fiziopatologia evenimentelor coronariene acute (SCA) este
bine stabilit, însă nu toate PV determină SCA.
Obiectiv: Scopul studiului a fost identificarea fenotipului distinct al PV, care determină SCA pe o perioadă de
urmărire de 3 ani la pacienții cu durere toracică la care
s-a efectuat CCTA.
Materiale și metodă: Am efectuat un studiu prospectiv pe 70 de pacienți cu BCI stabilă, cu medie de vârstă de 62,76±8,36 ani, la care s-a efectuat CCTA, care
au prezentat cel puțin o PV, cu un grad intermediar
de stenoză, care au fost urmăriți pe o perioada de 36
de luni pentru apariția SCA (angina instabilă, STEMI,
231
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NSTEMI). Populația studiului a inclus 2 loturi: (1) grup
caz: n=50 cu SCA, și (2) grup de control: n=20 fără
SCA (cu distribuție similară pe sex, vârstă, factori de
risc și comorbidități). La toți pacienții s-a efectuat analiza PV utilizând un software dedicat de post-procesare
imagistică.
Rezultate: Din grupul caz, 56% au prezentat angină
pectorală instabilă, 26% - STEMI, 18% - NSTEMI. În
urma analizei CCTA, PV precursoare SCA au prezentat un indice de remodelare și excentricitate mai
mare (p=0,002), volum calcificat mai mare (p<0,0001)
și, de asemenea, un volum bogat în lipide mai mare
(13,14±12,78 vs. 2,68±1,03, p=0,0002). PV care au
declanșat SCA a prezentat o rată semnificativ mai mari
de plăci cu atenuare scăzută (58% vs. 10%, p=0,0007)
și remodelare pozitivă (52% vs. 15%, p=0,01). PV care
au rămas silențioase, au prezentat rate mai mari de calcificări punctiforme (26% vs. 65%, p=0,005). Analiza
multivariabilă a arătat că PR, LAP și prezența a peste
2 markeri de vulnerabilitate CCTA per leziune au fost
predictori independenți ai SCA.
Concluzii: PV precursoare SCA prezintă un fenotip
moale, bogat în lipide, cu remodelare pozitivă și cu
număr mare de markeri de vulnerabilitate, comparativ
cu PV care rămân silențioase, care prezintă un volum
fibrotic mai crescut, și frecvent cu calcificări punctiforme.

CCTA phenotype of
vulnerable plaques that
trigger acute coronary
syndromes – a three year
follow-up study
Introduction: The role of vulnerable plaques (VP)
in the pathophysiology of acute coronary syndromes
(ACS) has been established. However, not all VPs
trigger an ACS.
Objective: The aim of the study was to identify the distinct phenotype of VPs that trigger an ACS during a
follow-up period of 3 years in patients with chest pain
undergoing CCTA.
Materials and methods: We conducted a prospective
study on 70 patients with stable CAD, aged 62.76±8.36
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years, who underwent CCTA, with at least one VP with
an intermediary degree of stenosis. All patients were
followed for 3 years, and the primary end-point was
the occurrence of ACS (unstable angina, STEMI and
NSTEMI). The study population were divided in two
groups: (1) case group: n=50 patients with ACS; (2)
control group: n=20 patients without ACS (gender and
age matched, with similar comorbidities and cardiovascular risk factors). All patients underwent CCTA and
VP analysis with a dedicated post-processing software.
Results: From the case group, 56% presented unstable
angina, 26% - STEMI and 18% - NSTEMI. ACS precursor VPs presented a significantly higher remodeling
and eccentricity index (p=0.002), a significantly higher
calcified volume (p<0,0001) but also a higher lipid rich
volume (13.14±12,78 vs. 2.68±1.03, p=0.0002). VP that
triggered an ACS presented a significantly higher rate
of low attenuation plaques (58% vs. 10%, p=0.0007),
with positive remodeling (52% vs. 15%, p=0.01). VPs
that were clinically silent during follow-up presented
significantly higher incidence of spotty calcifications
(p=0.005). Multivariable analysis revealed that positive
remodeling, low attenuation plaque and the presence
of more vulnerability markers were independent predictors of ACS.
Conclusions: VP that trigger ACS present a soft, lipid
rich phenotype, with positive remodeling and a higher
number of vulnerability markers compared to vulnerable plaques that remain clinical silent, which present a
higher fibrotic volume and more spotty calcifications
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172. Studiu de costutilitate pentru angiografia
coronariană prin CT versus
angiografia coronariană
invazivă la pacienții cu
probabilitate intermediară
pre-test de boală
coronariană
R. Hodas1, D. Pasaroiu2, I. Benedek1, D.
Opincariu3, E. Marton1, T. Benedek1
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Târgu-Mureș
Centrul Medical Cardiomed, Târgu-Mureș
3
Universitatea de Medicină Farmacie Științe și
Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu-Mureș
2

Obiectiv: Studiul urmărește să deruleze o analiză de
cost-utilitate între standardul de aur actual, angiografia
coronariană invazivă (ICA) și investigația alternativă
propusă Angio-CT Coronarian (CCTA) la pacienții cu
probabilitate pre-test intermediară de boală coronariană (BC) pentru diagnosticul BC obstructive, în contextul economic al României.
Materiale și metodă: Studiul a inclus 98 pacienți cu
probabilitate pre-test intermediară de BC, randomizați
în raport 1:1 pentru cele 2 investigații comparate, fiind
analizați timp de 1 an. Costurile incrementale, respectiv efectele incrementale (QUALY, rata de MACE) au
fost comparate în cadrul analizei univariate de cost-utilitate pentru toate scenariile clinice posibile (TreeAge
LLC Pro Healthcare).
Rezultate: 48 pacienți au fost randomizați pentru CCTA
(vârsta medie 56,1 ani), respectiv 48 pacienți pentru
ICA (vârsta medie 59,7 ani), ca primă investigație.
Grupurile studiului s-au dovedit a fi omogene în ceea
ce privește toate caracteristicile de bază. Pentru toate
scenariile clinice derivate din prima investigație, au fost
identificate costuri incrementale mai mari în grupul
ICA. Nu a fost raportat niciun MACE în perioada de
analiză a studiului, cu cel mai mare câștig în termeni
de efect incremental (QUALY) în grupul CCTA urmat
de ICA și PTCA (0,78 QUALY). Modelele de analiză
univariată derulate pe baza arborelui decizional al studiului au identificat CCTA ca dominantă economic,
raport incremental (47.500 RON/QUALY câștigat) sub
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pragul de disponibilitate de plată (48.000 RON), ICA
dominată economic.
Concluzii: În contextul microclimatului economic simulat de studiu, pe baza costurilor și efectelor incrementale, CCTA s-a dovedit a fi un instrument alternativ accesibil și rentabil, la standardul de aur actual ICA,
pentru bugetul de sănătate disponibil în contextul economic al studiului pilot din cadrul țării noastre.

Cost-utility analysis for
coronary CTA versus
invasive coronary
angiography in patients
with intermediate pre-test
probability of coronary
artery disease – results
from pilot study
Objective: To perform a cost-utility analysis (CUA)
between the current gold standard invasive coronary
angiography (ICA) and the proposed deputy tool Coronary CTA (CCTA) in intermediate pre-test probability of Coronary Artery Disease (CAD) patients for
obstructive CAD diagnosis, in Romanian economic
context.
Materials and methods: The study includes 98 patients
with intermediate pre-test probability of CAD, randomized in 1:1 ration for the compared investigations,
with 1 year time horizon of analysis. Incremental cost
and incremental effect (QUALYs and MACE rate) were
compared in univariate analysis of cost-utility for all
possible clinical scenarios (TreeAge LLC Pro Healthcare).
Results: 48 patients were randomized to CCTA (mean
age 56.1 years) and 48 patients to ICA (mean age 59.7
years) as first investigation. Study group the study
groups proved to be homogeneous in terms of all baseline characteristics. All clinical scenarios derived from
first investigation showed higher incremental costs for
ICA. No MACE were reported during the study time
frame of analysis, with the highest incremental effect
gain of QUALY in CCTA group followed by ICA and
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PTCA (0.78 QUALY). Univariate analysis models runed for the decisional tree showed CCTA as economically dominant, incremental ration (47.500 RON/
QUALY gained) under willingness-to-pay threshold
(48.000 RON), ICA economically dominated.
Conclusions: During study economic microclimate simulations, of incremental costs and effects, CCTA proved to be an affordable, cost-effective deputy tool to the
current ICA gold standard, for the given health budget
of Romanian economical context of pilot study.

173. Șirul nesfârșit
de complicații ale
aterosclerozei sistemice
A.M. Vrabie, S. Totolici, E. Bădilă,
E. D. Mihai, C. Stănescu, A. Grigore
Spitalul Clinic Colentina, București

Introducere: Ateroscleroza reprezintă o boală vasculară sistemică cu debut, încă, din copilărie și evoluție
progresivă odată cu vârsta, fiind responsabilă de peste 4 milioane de decese înregistrate anual în Europa.
Este în relație cauzală cu bolile cardiovasculare și poate rămâne în stadiul asimptomatic pentru mulți ani,
manifestându-se ulterior prin evenimente trombotice
acute, precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral ischemic. Impactul asupra mortalității
cardiovasculare și globale este evident, mai ales în
asociere cu factorii predispozanți precum diabetul
zaharat, hipertensiunea arterială și tabagismul, care îi
accelerează evoluția. Diabetul zaharat și ateroscleroza
prezintă mecanisme fiziopatologice asemănătoare, incluzând disfuncția endotelială favorizată de particulele
de LDL oxidate și eliberarea excesivă de mediatori ai
inflamației, inclusiv proteina C reactivă serică. Măsurile de prevenție vizează modificarea stilului de viață
prin întreruperea fumatului și a consumului de alcool,
scăderea în greutate, minimizarea aportului de grăsimi,
promovarea activității fizice, controlul riguros al hipertensiunii arteriale și diabetului zaharat.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 77 ani, hipertensiv, dislipidemic și diabetic de
peste 20 ani, care se internează pentru agravarea fenomenelor de insuficiență cardiacă, precum și angină de
novo apărută la eforturi minime. Din istoricul medical,
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se remarcă intervenție de angioplastie cu stent la nivelul ambelor artere renale pentru stenoze aterosclerotice
severe, boală cronică de rinichi stadiul IV, boală arterială periferică stadiul IIA Fontaine, cu două stenturi
prezente la nivelul arterei iliace stângi. La examenul
vascular se evidențiază sufluri prezente la nivelul arterelor carotide, aortei abdominale și arterelor femurale.
Biologic, notăm valorile crescute ale NTproBNP-ului și
creatininei serice, cu o rată estimată a filtrării glomerulare de 14 mL/min/1.73m2. Pe ECG se evidențiază tulburări de repolarizare cu unde T negative și subdenivelare ST descendentă de 0,5 mm în teritoriul lateral, iar
ecocardiografia obiectivează disfuncție sistolică ușoară,
cu tulburări de cinetică de tip akinezie în teritoriul infero-lateral. Probabilitatea înaltă de boală coronariană
justifică atitudinea de evaluare invazivă a pacientului,
coronarografia evidențiind leziuni tricoronariene severe. Post-procedural, evoluția pacientului este grevată de
instalarea nefropatiei de contrast, ce a necesitat terapie
de substituție renală în urgență.
Particularitatea cazului: Cazul nostru subliniază evoluția, deseori, nefastă a aterosclerozei, în ciuda complianței la tratament, a valorilor glicemice controlate și
menținerii valorilor LDL-colesterolului sub ținta recomandată conform scorurilor de risc. De asemenea, se
remarcă evoluția extrem de rapidă a leziunilor coronariene, știut fiind, faptul că în urmă cu 3 ani pacientul
nu prezenta leziuni semnificative angiografic. Decizia
de revascularizare la un pacient cu leziuni coronariene
complexe, evidențiate prin scorul angiografic SYNTAX,
ce asociază disfuncție renală severă, necesită colaborarea inter-disciplinară, cu evaluarea atentă a beneficiilor
versus riscurilor aferente fiecărei proceduri.

The endless series of
complications of systemic
atherosclerosis
Introduction: Atherosclerosis represents a systemic
vascular disease, with onset during childhood and progressive evolution with age, being responsible for more
that 4 million deaths annually in Europe. It is in causal relationship with cardiovascular diseases and it can
remain in an asymptomatic stage for many years, as it
could later manifest as acute thrombotic events, such as
myocardial infarction or ischaemic stroke. The impact
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on cardiovascular and global mortality is evident, especially in association with predisposing factors, such
as diabetes mellitus, arterial hypertension and smoking, which accelerate its evolution. Diabetes mellitus
and atherosclerosis share similar patho-physiological
mechanisms, including the endothelial dysfunction
promoted by oxidized LDL particles and the excessive
secretion of inflammatory mediators, including serum
C reactive protein. Prevention measures consist of lifestyle changes, alcohol and smoking cessation, losing
weight, minimizing fat consumption, promoting physical activities, rigorous control of arterial hypertension
and diabetes mellitus.
Case presentation: We present the case of a 77-yearold patient, hypertensive, dyslipidaemic and diabetic
for more than 20 years, who is hospitalized for aggravation of heart failure symptoms and de novo angina,
occurring at mild efforts. From his medical history, we
note an angioplasty intervention with stenting at the level of both renal arteries for severe renal atherosclerotic
disease, chronic kidney disease stage IV, peripheral arterial disease stage IIA Fontaine, with 2 stents at the level of the left iliac artery. The vascular examination reveals murmurs of the carotid arteries, abdominal aorta
and femoral arteries. Biologically, we note high values
of NTproBNP and serum creatinine, with an estimated
glomerular filtration rate of 14 mL/min/1.73m2. The
ECG shows repolarization abnormalities with negative T waves and downsloping ST depression 0.5 mm in
the lateral leads, while echocardiography reveals mild
systolic dysfunction, with akinesia in the inferior-lateral territory. The high probability of coronary artery
disease justifies an invasive evaluation attitude, with
the angiogram showing severe tricoronary lesions.
After the procedure, the evolution is impeded by the
development of contrast-induced acute kidney injury,
which required urgent initiation of renal replacement
therapy.
Case particularity: Our case outlines the often dramatic evolution of atherosclerosis, despite the patient’s
adherence to treatment, an optimal control of glycaemic values and maintaining LDL values under the targets recommended by the current risk scores. Additionally, we note the fast evolution of coronary lesions, as
our patient did not express angiographically significant
coronary lesions 3 years ago. The decision to revascularize a patient with complex coronary lesions, expressed
by the SYNTAX score, who associates severe renal dysfunction, needs a close inter-disciplinary collaboration,
with careful evaluation of benefits versus risks for every
procedure.
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174. Endocardita
infecțioasă pe protezele
valvulare: o problemă sau
o provocare ?
M.A. Munteanu4, A.M. Lungu1,
M.C. Cacoveanu2, E. Tufanoiu3
1

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele“, București
Spitalul Clinic de Urgență, București
3
Institutul Clinic Fundeni, București
4
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
2

Introducere: Endocardita valvulară protetică reprezintă o complicație rară și gravă, a înlocuirii valvei, asociată cu morbiditate și mortalitate ridicată, care diferă
semnificativ de endocardita valvulară nativă, având
două probleme majore: stabilirea diagnosticului și tratamentul acesteia. Diagnosticul în endocardita valvulară protetică este o provocare și necesită, adesea, mai
multe metode imagistice pe lângă analizele microbiologice standard. Examenul ecocardiografic transesofagian rămâne tehnica imagistică utilizată pe scară largă în
stabilirea diagnosticului.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 65 ani, supraponderală, nefumătoare, hipertensivă, dislipidemică,
diabetică (în tratament cu antidiabetice orale), cunoscută cu fibrilație atrială permanentă (anticioagulată cu
NOAC), cu proteză biologică a valvei mitrale (2015),
cu astm bronsic, s-a prezentat în serviciul de Neurologie pentru deficit motor al membrelor superioare
și inferioare drepte și tulburare de limbaj. Examenul
obiectiv decelează stare generala alterată, IMC= 24kg/
m2, murmur vezicular cu expir prelungit, torace hiperinflat, raluri bronșice uscate, TA= 130/80mmHg, AV=
110/min, zgomote cardiace aritmice, nu grimasează de
partea dreaptă la stimuli nociceptivi aplicați pretragian, reflexe fund de gât diminuate, se îneacă cu cantități
mici de lichide, sindrom piramidal drept cu deficit
motor plegic, reflexe patologice, tulburare de limbaj de
tip afazie mixtă. ECG:fibrilație atrială cu alură rapidă,
fără modificări ST-T. Biologic s-a evidențiat leucocitoză, sindrom inflamator, hipopotasemie, hiposideremie,
hemoculturi negativi. Rx cord-pulmon nu a decelat
leziuni pleuro-pulmonare cu caracter acut. Examenul
CT cranio-cerebral a evidențiat AVC ischemic subacut,
localizat la nivelul nucleilor bazali de partea stângă și
la nivelul lobului frontal stâng. AVC ischemic cronic
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la nivelul nucleului caudat de partea dreaptă. În urma
examenului ecocardiografic transesofagian s-a decelat
o formațiune filamentoasă hipermobilă, cu dimensiune
de 14/4mm, localizată la nivelul valvei mitrale, aparent
biologică, ce flotează la nivelul ventricului stâng. S-a
inițiat tripla antibioterapie cu Cefort, Gentamicină și
Vancomicină, antiagregant, Enoxaparina, betablocant,
statină, blocant canal de calciu, pacienta având evoluție
favorabilă, apoi s-a intervenit chirurgical în vederea
formațiunii endocardice.
Particularitatea cazului: Particularitatea acestui caz
constă în diagnosticul diferențial dintre firele de sutură (din cadrul protezării valvei mitrale) și formațiunea
filamentoasă hipermobilă, cu dimensiunea de 14/4mm.

Prosthetic valve
endocarditis: A trouble
or a challenge?
Introduction: Prosthetic valve endocarditis represents a rare and serious complication of valve replacement associated with high morbidity and mortality,
which significantly differs from native valve endocarditis with two major problems: establishing diagnosis
and the treatment. Diagnosis is also challenging and often requires several imaging methods besides standard
microbiological analyzes. Transesophageal echocardiographic examination remains the widely used imaging
technique in prosthetic valve endocarditis diagnosis.
Case presentation: A 65 year-old woman, overweight, non-smoker, hypertensive, dyslipidemic, diabetic
(in treatment with oral antidiabetics), known to have
permanent atrial fibrillation (NOAC anticoagulant),
with biologic mitral valve prosthesis (2015), with asthma, presented in the service of Neurology for motor
deficit of the right upper and lower limbs and language
disorder. Objective examination reveals altered general
condition, BMI= 24kg/m2, prolonged expiratory vesicular murmur, hyperinflated chest, dry bronchial rales,
BP= 130 / 80mmHg, AV= 110 / min, arrhythmic heart
sounds, does not grimace on the right side at nociceptive stimuli applied pretragian , diminished sore throat
reflexes, drowning with small amounts of fluids, right
pyramidal syndrome with plegic motor deficit, pathological reflexes, mixed aphasia language disorderECG:
atrial fibrillation without ST-T changes. Biologically:
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leukocytosis, inflammatory syndrome, hypokalemia,
hyposideremia, negative blood culture. Rx heartlung did not detect acute pleuro-pulmonary lesions.
Following the transesophageal echocardiographic examination, a hypermobile filamentous formation, with
a size of 14 / 4mm, was detected, located at the level of
the mitral valve, apparently biological, floating at the
level of the left ventricle. The craniocerebral CT examination revealed subacute ischemic stroke, located in
the basal nucleus on the left side and in the left lobe.
Chronic ischemic stroke in the caudate nucleus on the
right side. Triple antibiotic therapy was initiated with
Cefort, Gentamicin and Vancomycin, antiplatelet, Enoxaparin, beta-blocker, statin, calcium channel blocker.
The patient had a favorable evolution, then surgery was
performed for endocardial formation.
Case particularity: The particulary aspects of this case
consists in the differential diagnosis between the sutures (within the mitral valve prosthesis) and the hypermobile filamentous formation, with the size of 14/4mm.

175. Evolutie atipică
a unui flutter tipic
C. Diaconescu, V. Iliese
Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila“, București

Introducere: Este cunoscut faptul că, flutterul atrial,
tipic, predispune la apariția fibrilației atriale, în special
pentru pacienții care ramân multă vreme în tahiaritmie și asociază dilatarea de cavități. Ablația de fibrilație
atrială reprezintă la rândul său, un factor de risc pentru
apariția unor macroreintrări atriale drepte sau stângi,
non-dependente de istmul cavo-tricuspid. Aceste tahiaritmii sunt frecvent incesante și greu tolerate din
cauza răspunsului ventricular rapid. Astfel, există necesitatea gestionării intervenționale a acestor pacienți,
întrucât răspunsul la terapiile farmacologice este, în
general, nefavorabil. Cu toate acestea, cartografierea
bazată a acestor aritmii este dificilă din cauza substratului atrial complex. O strategie de ablație agresivă este
asociată cu un risc mai mare de a dezvolta tahiaritmii
atriale. Ablațiile atriale extensive se asociază în general
cu tahiaritmii macroreintrante, iar circuitele traversează, cel mai frecvent, leziuni liniare incomplete sau reconectate sau se rotesc în jurul altor obstacole anatomice
Simptomele experimentate pot fi chiar mai severe decât
cele din timpul fibrilației.
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Societățile de Cardiologie ESC și ACC/AHA recomandă ablația de flutter non-dependent de istmul cavo-tricuspidian, dacă acesta este refractar la terapia antiaritmică, ca indicație de clasa IIa.
Prezentare de caz: Va prezentam cazul unui pacient
de 50 de ani, cu sindrom de apnee în somn, cunoscut
cu flutter atrial tipic ablatat în urmă cu doi ani, care
se prezintă în clinică pentru palpitații recurente, în
contextul debutului unui episod de fibrilație atrială cu
frecvență ridicată, intens simptomatică prin fenomene de insuficiență cardiacă. Ecografia arată disfuncție
sistolică severă de cauză tahiaritmică. Se decide ablație
cu RF a fibrilației, cu normalizarea FEVS, însă cu recidivă a simptomatologiei la 5 luni postablație. De
această dată, se decelează vene pulmonare izolate și un
flutter atrial atipic perimitral, care este ablatat cu succes. În cursul următorului an, prezintă recidivă a flutterului atipic, ce asociază disfuncție sistolică severă cu
o fracție de ejecție de 30-35% și dilatare de ventricul
stâng. Intraprocedural, se decelează un circuit perimitral cu o componentă epicardică, astfel încât, se decide
embolizarea de venă Marshall, care se efectuează după
canulare prin injectare de alcool lent, 6ml în 4 prize.
După embolizare, se observă încetinirea circuitului de
flutter. Harta postembolizare arată o cicatrice la nivelul istmului mitral cu conducere încetinită. Se aplică
radiofrecvența la acest nivel, cu omogenizarea cicatricii
și conversie la ritm sinusal în tirul de ablație.
Particularitatea cazului: Acest pacient ilustrează complicațiile asociate unor tahiaritmii atriale comune.
Sindromul de apnee în somn este un factor de risc important și frecvent ignorat pentru dezvoltarea acestor
patologii și predispune la recidive. Embolizarea de venă
Marshall reprezintă o soluție intervențională ingenioasă pentru abordarea unor circuite atriale cu componenta epicardică, greu de modificat prin abord strict endocardic. Evoluția postembolizare a fost favorabilă, fără
a avea recidivă, în cursul următorului an, cu normalizarea fracției de ejecție a ventricului stâng și dispariția
simptomelor de insuficiență cardiacă.
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Atypical evolution of a
typical flutter
Introduction: It is known that typical atrial flutter predisposes to atrial fibrillation, especially for patients who
remain in tachyarrhythmia for a long time and associate atrial enlargement. Atrial fibrillation ablation is also
a risk factor for the appearance of right or left atrial
macroreentries, not dependent on the cavo-tricuspid
isthmus. These tachyarrhythmias are often incessant
and difficult to tolerate due to the rapid ventricular response. Thus, there is a need for the interventional management of these patients, as the response to pharmacological therapies is generally unfavorable. However,
the mapping of these arrhythmias is difficult due to the
complex atrial substrate. An aggressive ablation strategy is associated with an increased risk of developing
atrial tachyarrhythmias. Extensive atrial ablation is generally associated with macroreentrant tachyarrhythmias, and the circuits most often traverse incomplete
or reconnected linear lesions or rotate around other
anatomical obstructions. The symptoms experienced
may be even more severe than during fibrillation.
The ESC and ACC / AHA Cardiology Societies recommend flutter ablation that is not dependent on
the cavo-tricuspid isthmus, if it is refractory to antiarrhythmic therapy, as a class IIa indication.
Case presentation: We present the case of a 50-yearold patient with sleep apnea, known to have typical
atrial flutter ablated two years ago, who presents to the
clinic for recurrent palpitations, in the context of the
onset of an episode of high-frequency atrial fibrillation,
intensely symptomatic due to heart failure. Echo shows
severe systolic dysfunction of tachyarrhythmic cause.
We perform RF ablation of atrial fibrillation, with normalization of LVEF, but with recurrence of symptoms
at 5 months after the procedure. During this procedure, we note isolated pulmonary veins and an atypical
perimeter atrial flutter which is mapped and successfully ablated. Over the next year, he has a recurrence of
atypical flutter, which was associated with severe systolic dysfunction and an ejection fraction of 30-35% and
dilation of the left ventricle. Intraprocedurally, a perimitral circuit with an epicardial component is detected,
so we decide vein of Marshall embolization, which is
performed after cannulation by slow injection of alcohol, 6ml in 4 doses. After embolization, the flutter circuit is slowed down. The postembolization map shows
a scar on the mitral isthmus with slow conduction.
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Radiofrequency is applied at this level, with the homogenization of the scar and conversion to sinus rhythm
durin the ablation.
Case particularity: This patient illustrates the complications associated with common atrial tachyarrhythmias. Sleep apnea is an important and often overlooked
risk factor for the development of these pathologies and
predisposes to relapses. Marshall vein embolization is
an ingenious interventional solution for the approach
of atrial circuits with epicardial component, difficult to
modify by strictly endocardial approach. The evolution
of postembolization was favorable, without recurrence in the following year, with the normalization of the
ejection fraction of the left ventricle and the disappearance of the symptoms of heart failure.

176. Complicațiile unei
terapii de resincronizare
cardiacă și defibrilator –
poate lovi fulgerul de
3 ori?
A.P. Mihalache1, M.C.B. Șuran2, C. Siliște2,
D. Vinereanu2
1

Spitalul Universitar de Urgență, București
Spitalul Universitar de Urgență, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București

2

Introducere: Unele dintre complicațiile redutabile ale
implantului de dispozitive cardiace sunt dislocarea,
malpoziția sau perforația sondelor. Acestea sunt mai
frecvent întâlnite în cazul device-urilor complexe, precum defibrilatorul cardiac implantabil-ICD și terapia
de resincronizare cardiacă-CRT, decât în cazul terapiilor antibradicardice (PM). Perforația ventriculară
dreaptă (VD) de către sonda unui dispozitiv cardiac
implantabil poate fi diagnosticată cu ajutorul radiografiei, fluoroscopiei, ecocardiografiei și a tomografiei computerizate. Se poate opta pentru un tratament
conservator, fără extracția sondei (intervențională/
chirurgicală), în cazul unei perforații cronice și asimptomatice. Disfuncția a mai multor sonde intracardiace
este neobișnuită și poate fi legată de proceduri, precum
schimbarea generatorului sau manipularea cateterului
în timpul ablației. În mod particular, disfuncția unei
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sonde ventriculare necesită un diagnostic rapid și corect, având în vedere riscul potențial vital. Disfuncția
severă a sondelor cardiace implantabile necesită implantarea unor noi sonde, după evaluarea stării clinice
a pacientului, a hemodinamicii și a accesului vascular.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat de 73
de ani, cu terapie de resincronizare cardiacă CRT-P, ulterior upgradat la CRT-D, pentru bloc atrioventricular
de grad înalt, cardiopatie ischemică cu disfuncție sistolică severă de VS, după infarct miocardic anterior și
tahicardie ventriculară (TV) susținută.
După 8 ani (2019), la ecocardiografia de rutină, se
constată perforarea VD de către sonda de ICD, cu revărsat pericardic de mici dimensiuni, localizat și fără impact clinic, riscul extracției fiind prohibitiv-menționăm
că sonda ICD era utilizată doar pentru defibrilare.
În februarie și septembrie 2020, s-au efectuat ablații
de substrat VS pentru TV recurente, iar în martie 2020
s-a schimbat generatorul.
În octombrie 2020, prezintă edem pulmonar acut
cardiogen, cu documentarea disfuncției sondei VS, fără
fractura/dislocarea sondei fluoroscopic. S-a decis inițial
tratament conservator medicamentos și urmarire.
În noiembrie 2020, prezintă episoade de sincopă recurente, fără prodrom/palpitații. Examinarea clinică:
TA 110/70 mmHg, fără congestie pulmonară/sistemică, fără semne de infecție lojă PM. Biologic în limite
normale, cu excepția NT-proBNP de 1901 pg/ml. ECG
evidențiază ritm de stimulare VD. ETT: VS dilatat,
FEVS 20%, lichidul pericardic în cantitate mică, neevolutiv.
La internare, s-a decelat o pauză de 5 sec pe telemetrie. Interogarea CRT-D arată lipsa intermitentă a capturii VD la praguri mari și 1 episod de TV polimorfă
indusă de bradicardie. Impedanța prezenta o creștere
bruscă-de la 500 la 3000 ohmi, fără fractura sondei.
S-a realizat explantarea sondelor VS și VD, cu implantarea de noi sonde. Vechea sondă de ICD nu a fost
explantată din cauza riscului de rupere a peretelui VD.
Evoluția postprocedurală a fost favorabilă, cu stimulare
biventriculară eficientă și ameliorarea FEVS la 30%.
Particularitatea cazului: Cazul prezentat ilustrează
multiplele fațete ale complicațiilor asociate, sondelor
dispozitivelor cardiace implantabile: perforarea cronică a peretelui liber al VD de către sonda de ICD (din
fericire fără consecințe importante) și disfuncția importantă succesivă a două sonde (sondele de pacing din
VD și VS), posibil, asociate cu schimbarea generatorului, sau mai puțin probabil cu procedurile de ablație de
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substrat. Clinicienii și ecocardiografiștii trebuie să fie
conștienți de posibilele complicații asociate sondelor
dispozitivelor cardiace implantabile, diagnosticul corect și rapid putând fi salvatoare de viață.

Complications of a cardiac
resynchronization therapy
and defibrillator – does
lightning strike 3 times?
Introduction: Some of the major complications of cardiac implantable electronic devices are dislodgement,
malposition and perforation of the leads. The lead failure for complex devices, such as implantable cardiac
defibrillator-ICD and cardiac resynchronization therapy-CRT is higher than that for anti-bradycardia pacemakers (PM).
Right ventricular perforation (RV) by the lead of an
implantable cardiac device can be discovered with the
help of chest radiography, fluoroscopy, echocardiography, or chest CT. Extraction (interventional/surgical)
of an asymptomatic, chronically perforated lead may
not be necessary.
Lead dysfunction of several leads is uncommon,
and may be linked to procedures, such as box-change,
or catheter manipulation during ablation. Ventricular
lead dysfunction especially needs to be quickly and
correctly diagnosed, as it may be life-threatening.
Severe lead dysfunction requires implantation of
new leads, after assessment of the patient’s clinical status, hemodynamics, vascular access.
Case presentation: We present the case of a 73 years
old man, previously treated with a cardiac resynchronization therapy pacemaker CRT-P, then upgraded to
CRT-D, for high-grade atrioventricular block, ischemic
cardiomyopathy with severe left ventricular dysfunction after anterior myocardial infarction, and sustained
VT.
Eight years later, in 2019, echocardiography revealed
perforation of the right ventricle by the defibrillation
lead, with small localized pericardial effusion, without clinical impact. We note that the ICD lead was only
used for the shock channel.
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In February and September 2020, LV substrate ablation procedures were performed for recurrent VT, and
in March 2020 the generator was changed.
In October 2020, he experienced acute cardiogenic
pulmonary edema, with documentation of LV lead
dysfunction. Without fluoroscopic LV lead fracture/
dislogement. Initially, conservative drug treatment and
follow-up were decided.
In November 2020, he has recurrent episodes of
syncope, without prodrome/palpitations. Clinical examination reveals BP 110/70 mmHg, no pulmonary/
systemic congestion, no signs of pocket infection. Biologically, no significant changes, except for NT-proBNP
of 1901 pg/ml. ECG shows RV pacing rate. ETT: dilated
LV, LVEF 20%, small amount of pericardial effusion,
not-progressive.
On admission, a 5-second pause was observed on
telemetry. CRT-D control revealed intermittent loss of
RV capture at high thresholds and 1 episode of bradyinduced polymorphic ventricular tachycardia. The impedance showed a sudden increase - from 500 to 3000
ohms, without detecting the fracture of the lead.
LV and RV leads were explanted and new leads were
implanted. The old ICD lead was not explanted due to
the risk of the RV wall rupture. The post-procedural
evolution was favorable, with effective biventricular stimulation and improvement of LVEF at 30%.
Case particularity: Our case illustrates multiple facets
of cardiac device lead-related complications: chronically perforated ICD lead (fortunately with no significant consequences) and clinically significant malfunction of two pacing leads in quick succession, possibly
linked to the generator replacement (or, less likely, to
the ablation procedures). Clinicians and echocardiographists should become familiar with such potential
complications, as correct and timely diagnosis may be
life-saving.
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177. Moarte subită la
doi frați – când cheia
diagnosticului este găsită
prea târziu la părinți
G. Neculae1, S. Onciul2, V. Radoi3,
B.A. Popescu1, R. Jurcut1
1

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Spitalul Clinic de Urgență, București
3
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și
Copilului „Alessandrescu-Rusescu“, București

Introducere: Moartea subită cardiacă (MSC) reprezintă un fenomen rar în rândul copiilor și adolescenților,
cu o etiologie diversă de la cardiomiopatii genetice și
anomalii congenitale, la canalopatii și aritmii primare,
până la 40% din cazuri, însă rămânând fără o cauză
clară. Pentru familiile în care se regăsește un astfel de
istoric de moarte subită, la vârstă tânără sau chiar în
copilărie, screeningul familial devine imperativ necesar, atât pentru stabilirea unui diagnostic, dar mai ales
în vederea prevenției MSC la alți membri ai familiei.
Cazul de față propune investigarea cauzelor de
moarte subită cardiacă, în cadrul unei familii, cu un
istoric marcat de decesul a doi dintre cei trei copii. Evaluând unul dintre părinți se descopera etiologia MSC
și mecanismele genetice, ce au stat la baza a două patologii cu risc aritmic intrinsec, una ce afectează structural miocardul și una ce afectează anumite canale din
structura miocitelor. Se pune întrebarea în cazul acestei
familii, dacă doar transmiterea mutațiilor pe o linie genealogică a generat în cazul descendenților un fenotip
sever cu debut precoce în copilărie sau dacă se asociază
și alte mecanisme.
Prezentare de caz: La baza acestui caz se remarcă o familie index prin decesul subit a doi dintre copii - la 4 și
respectiv 9 ani, după sincope repetate. În acest context
se ridică suspiciunea unei patologii cardiace genetice.
Am evaluat tatăl, un pacient 51 de ani, cu factori de risc
cardiovascular, cunoscut cu hipertensiune arterială și
diagnosticat recent cu hipertrofie ventriculară stângă
(HVS).
La momentul evaluării pacientul prezinta valori ale
TA sever crescute, fără alte particularități, biologic cu
discreta creștere a NT-proBNP (189 pg/ml) si troponinei (0.349 ng/ml). Electrocardiograma remarca un
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prim aspect particular, un interval QTc alungit de 483
msec. Ecocardiografia transtoracica remarca HVS concentrica, FEVS păstrata, însă disfuncție longitudinala
cu GLS -14% si lucru miocardic GWE ușor scăzut 84%.
Se efectuează explorări imagistice suplimentare prin
RM cardiac care confirmă HVS și obiectivează fibroză
midmiocardică difuză. Pentru confirmarea cardiomiopatiei hipertrofice se decide, efectuarea testării genetice
– pacientul fiind confirmat carrier a 2 mutații patogene
– una în gena PLN responsabilă de CMH și una în gena
KNCQ1 responsabilă de sindrom de QT lung tip 1.
Particularitatea cazului: Deși carrier a două mutații
patogene responsabile de CMH respectiv de LQTS pacientul index nu a prezentat istoric de stop cardiorespirator sau sincopă. Pentru 2 dintre cei trei copii
însă evoluția bolii a fost mult mai severă cu sincope recurente și deces la vârsta de 4 respectiv 9 ani. Ca urmare, cu toate că este posibil ca cei doi copii să fi moștenit
sindromul de QT lung congenital, discrepanța în severitatea exprimării fenotipice ridică 2 probleme. Fie cei 2
copii au moștenit o mutație adiționala pe linie maternă,
context care a dus la testarea genetică a mamei, fără rezultate patogene - două mutații de semnificație incertă, în genele FLC și DSG2, fie se descrie un fenomen
de agravare generaționala. Pentru fiul supraviețuitor al
pacientului, acum în vârstă de 20 de ani, se va efectua
testarea genetică și se începe screeningul ecocardiografic și EKG și Holter pentru stabilirea riscului de MSC.
În ceea ce privește prevenția MSC, monitorizarea
Holter/24 de ore nu obiectivează în cazul tatălui o încărcătura aritmică importanta, riscul de MSC asociat
CMH fiind de 2,81%, astfel că nu se indică implantul
ICD și nici din punct de vedere al sindromului de QT
lung congenital nu este necesar.

Sudden death of two
brothers – when the key to
diagnosis is found too late
Introduction: Sudden cardiac death (SCD) in children
and adolescents are relatively rare and have a diverse
etiology from genetic cardiomyopathies and congenital
heart disease to primary arrhythmias and channelopathy, though in as much as 40% of the cases the cause
remains unknown. For those families burdened by the
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sudden death of children or adolescents, family screening becomes imperative not only in order to formulate a diagnosis but also to prevent further death.
This case investigates the potential causes of SCD for
a family burdened by the sudden death of 2 of their 3
children. By evaluating one of the parents we discovered the potential cause of SCD, as well as the genetic
mechanism underlying 2 different diseases, a structural
one involving the myocardium and one involving specific channels inside the myocyte. We question whether
mutations from one side of the family cand generate a
more severe phenotype in the younger generation, or
are there any other causes
Case presentation: The main focus of this case is the
family history, our index family presenting 2 cases of
SCD in young children - at 4 and 9 years of age after a
personal history of sinope in both children. Taking this
into consideration a suspicion of genetic cardiac disease was formulated regarding the parents. We evaluated
the father, a 51 years old patient with cardiovascular
risk factors, with severe hypertension and recently diagnosed with left ventricular hypertrophy.
At the moment, the patient presents severely increased BP with no other particularities. The blood work
shows a slight increase in NT-proBNP (189 pg/ml) and
troponin (0.349 ng/ml). The ECG shows normal sinus
rhythm with a particularly long QTC interval of 483
msec.
The echocardiography shows left ventricular hypertrophy with no obstruction in the LVOT, with preserved ejection fraction but with systolic longitudinal dysfunction GLS -14% and slight decrease in myocardial
work efficiency GWE 84%. We further investigate our
patient through cardiac MRI which confirms the LVH,
and shows mid-myocardial fibrosis on late gadolinium
enhancement.
In order to confirm our hypertrophic cardiomyopathy diagnosis we performed genetic testing – confirming the presence of two different different pathogenic
mutations - one affecting the PLN gene - causing HCM
- and one affecting the KCNQ1 gene – causing LQTS
type 1
Case particularity: Though carrier of 2 different pathogenic mutations – one causing HCM - and one causing
LQTS type 1- our patient had no history of sudden cardiac arrest or syncope. For two of his children though
the natural history of the disease seems to have been
more severe with rapid progression to SCD. As such
we argue whether there are other additional factors in-
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creasing the risk of SCD in the 2 children such as an
additional mutation inherited from the mother – for
that reason she was genetically tested, and present no
pathogenic mutations, just 2 of unknown significance
in the FLC gene and DSC2 gene – or an increase in penetrance with further generations. For the 3rd child in
this family, we suggest screening through genetic testing, as well as periodic echocardiographic and through 24h Holter, in order to determine the risk of SCD
In terms of SCD prevention, for the father, the 24h
Holter ECG showed no particular arrhythmias, with
regards to the HCM diagnosis his calculated SCD risk
at 5 years being 2.81%. For SCD prevention in HCM as
well as for LOTS ICD is not advised.

178. Șocul cardiogen ca
primă prezentare a unei
cardiomiopatii dilatative
genetice
C. Mărgineanu, D. Guz, O. Geavlete,
R. Radu, E. Stoica, N. Dragotoiu,
R. Jurcuț, E.L. Antohi, O. Chioncel
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Șocul cardiogen (SC) este un sindrom clinic complex, ce poate apare la pacienții cu istoric de IC
sau ca primă manifestare a unei IC de novo. Identificarea rapidă a etiologiei și inițierea promptă a terapiilor
adresate cauzei primare, în paralel cu suportul hemodinamic poate îmbunătăți prognosticul bolnavilor cu SC
(1). Caracterizarea completă a anomaliei structurale
cardiace responsabila de SC, dincolo de aspectul morfologic, poate avea implicații terapeutice și prognostice
pe termen lung.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui bărbat tânăr,
în vârstă de 48 de ani, internat în urgență pentru dispnee și palpitații cu ritm rapid, agravate în ultimele 2
zile. La momentul admisiei prezenta semne clinice (TA
80/65 mm Hg, AV 130 bpm, RR 26/min, SpO2 92% aa,
tegumente reci, marmorate) și biologice (lactat venos
6,8 mmol/l, pH 7,23) de hipoperfuzie tisulară. ECG
evidenția fibrilație atrială cu bloc de ramură stângă
(durata QRS 145 msec). Ecocardiografia transtoraci241
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că a obiectivat VS dilatat, cu disfuncție sistolică severă
(FEVS 20%), VD nedilatat, cu funcție sistolică păstrată,
presiuni de umplere crescute în VS și VD. Din camera de garda s-a inițiat suportul circulator farmacologic
cu dobutamină (5 mcg/kg/min), concomitent cu diuretic de ansă (furosemid 100 mg/zi) și mineralocorticoid (spironolactonă 50 mg). După 24 de ore, având
în vedere ameliorarea tabloului clinic confirmat prin
parametrii biologici, s-a decis sevrarea progresivă a
inotropului, cu sistarea administrării la 45 ore, urmat
de inițierea în doze mici a medicației neurohormonale orale: Ramipril 2,5 mg, Carvedilol 3,125 mg x 2/zi,
uptitrate, ulterior, pe parcursul spitalizării și Dapagliflozin 10 mg. Examinarea IRM cardiac a identificat o
masă cardiacă scăzută, cu pereți subțiri, dar fără descrierea unor zone extinse de fibroză. Ulterior, în condiții
de stabilitate hemodinamică, am reluat anamneza și am
identificat istoric de moarte subită cardiacă, la vârstă
tânără, în stare de sănătate bună aparentă pe linie paternă (tata, bunic). În acest context, a fost efectuată testarea genetică a pacientului. Rezultatul testării genetice
a identificat prezența unei mutații heterozogote a genei titinei. ulterior, în regim electiv, după maximizarea
medicației neurohormonale, am optat pentru implantarea unui cardiodefibrilator pentru prevenția primară
a morții subite. Totodată, menționăm evaluare multidisciplinară și notăm absența afectării musculaturii
scheletice. Aceeași mutație a fost identificată și la fratele
acestuia. Ecocardiografia transtoracică a fratelui paucisimptomatic (40 de ani, IC cls II NYHA) a evidențiat
VS dilatat cu disfuncție sistolică moderată de VS; în
acest context i-am inițiat medicație neurohormonală
conform recomandărilor actuale și un program de urmărire mai agresivă. În prezent, continuăm screening
familial pentru restul rudelor disponibile.
Particularitatea cazului: Anamneza amănunțită oferă
informații valoroase și ridică suspiciuni diagnostice, ce
pot ghida managementul pacienților. Mutațiile genei titinei reprezintă, anomalia cea mai frecvent întâlnită, în
rândul bolnavilor cu cardiomiopatie dilatativă genetică,
în până la 25% din cazurile familiale (2); identificarea
acestor mutații influențează managementul pacienților,
în special ale familiilor acestora și permit diagnosticarea în stadii precoce. Cardiodefibrilatorul implantabil
rămâne o soluție pentru creșterea supraviețuirii, în
special în cazul CMD non ischemice cu zone extinse
de fibroză, însă, în absența fibrozei, indicația de ICD
rămâne discutabilă, adaptată fiecărui caz în parte.
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Cardiogenic shock as a
first presentation of an
inherited cardiomyopathy
Introduction: Cardiogenic shock is a complex clinical
syndrome, who can be present in patients with history
of heart failure or as a first manifestation in de novo
heart failure. Rapid identification of the aetiology and
adequate initiation of primary causes’ therapies, along
with hemodynamic support can improve prognosis of
CS patients (1). Complete characterization of the structural cardiac abnormality responsible for CS, beyond
morphologic aspect, can have long term therapeutic
and prognostic impact.
Case presentation: We present the case of a young,
48-year-old male, hospitalized in emergency settings
for dyspnoea and high-rate palpitations aggravated
in the last 2 days. At the moment of admission in our
clinic, patient had clinical (BP 80/65 mm Hg, HR 130
bpm, irregular, RR 26/min, SpO2 92% room air, cold,
clammy teguments) and biological signs (venous lactate 6.8 mmol/l, pH 7.23) of peripheral hypoperfusion. ECG showed high-rate atrial fibrillation, with left
bundle brunch block (QRS duration 145 msec). The focused transthoracic echocardiography at the emergency department revealed dilated LV, with severe systolic dysfunction – LVEF 20%, normal dimensions and
function of the RV, increased filling pressures LV and
RV. We initiated pharmacological support with small
dose of dobutamine (5 mcg/kg/min), amongst with
loop diuretic (furosemide 100 mg/day) and mineralocorticoid receptor antagonist (spironolactone 50 mg
od). After 24 hours, taking into consideration clinical
status improvements, confirmed by biological parameters, we decided progressively weaning of dobutamine, with complete withdrawal at 45 hours, followed
by small doses initiation of the oral neurohormonal
medication: Ramipril 2.5 mg od, Carvedilol 3.125 mg
bid, up-titrated during hospitalization and Dapagliflozin 10 mg od. CMR examination identified low cardiac
mass, with thin walls, without a large amount of fibrosis described. Afterwards, in stable hemodynamic status, after a focused dialogue, we identified significant
medical history on the paternal line of sudden cardiac
death at young age, in apparently good clinical status.
In this situation, we performed genetic testing that
identified heterozygote mutation of titin’s gene. subsequent, after obtaining maximal recommended doses
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of the neurohormonal medications, we decided to implant a cardio-defibrillator for primary prevention of
the sudden cardiac death. Also, we mention multidisciplinary evaluation and we note absence of skeletal muscles damage. The same gene mutation was identified at
his brother. The transthoracic echocardiography of the
mildly symptomatic brother (40-year-old, NYHA class
II), showed dilated LV, with moderate systolic dysfunction; in this case, we initiated neurohormonal medication according to current guidelines recommendations,
and a more aggressive follow-up schedule. Nowadays,
we continue familial screening for the rest of the available relatives.
Case particularity: Focused dialogue can offer valuable data, and in selected cases rise suspicions regarding the diagnosis which can influence management of
the patients. Titin gene mutation is the most frequent
reported amongst patients with inherited cardiomyopathies, in up to 25% of familial cases (2). Identifying
genes mutations can guide patient’s management,
with great value especially for their families, knowing
that early diagnosis can improve prognosis. ICD remains a solution for survival rates improvement, especially in non-ischaemic DCM with extensive fibrosis.
On the other hand, ICD’s indication remains debatable, and a patient-adapted scenario should be adopted
when no fibrosis is described.

179. Carcinoid heart-case
report
L. Ionescu, S. Bălănescu, A. Popescu,
R. Stanica
Spitalul Universitar de Urgență Elias, București

Introducere: Carcinoidul este o tumoră malignă neuroendocrină cu origine în sistemul APUD având localizarea cea mai frecventă în tractul GI, bronhii sau gonade, ce metastazează, frecvent, producând sindromul
carcinoid. Afectarea cardiacă este secundară metastazelor hepatice în lipsa inactivării substanțelor vasoactive, în special serotonina și histamina. Aproximativ 50%
dintre pacienții cu carcinoid au afectare cardiacă, mai
ales a cordului drept.
Prezentare de caz: O femeie în varsta de 74 ani, se internează pentru astenie fizică, scădere ponderală de
cca. 20 kg și scaune diareice. Simptomatologia a de-
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butat în urmă cu 4 luni. La examenul obiectiv jugularele sunt turgescente, prezintă edeme gambiere și suflu
sistolic pe marginea stângă a sternului de intensitate
3/6. Ecografia abdominală a decelat formațiuni hepatice multiple, cea mai voluminoasă de 5,9 cm. CT abdomino-pelvin a confirmat formațiunea dominantă în
lobul hepatic drept și o masă adiacentă calcificată la
nivelul ileonului terminal. A fost ridicată suspiciunea
de sindrom carcinoid gastro-intestinal cu metastaze
hepatice. Dozarea de cromogranină A a fost mult crescută. Examenul histopatologic și imuno histochimic al
punctatului bioptic hepatic a confirmat diagnosticul de
neoplasm neuroendocrin bine diferențiat.
S-a efectuat ECG- ritm sinusal, AV=60bpm și microvoltaj QRS. La ecocardiografie se remarcă dilatația
biatrială, regurgitare tricuspidiană severă cu cuspe
îngroșate, ce nu coaptează și funcție sistolică VS și VD
păstrată. S-a inițiat terapia insuficienței cardiace cu diuretic de ansă și antialdosteronic. Sindromul carcinoid
a fost tratat cu analog de somatostatină cu doze progresiv crescute.
După 6 luni, pacienta revine pentru astenie fizica severă și dispnee la eforturi minime cu status de
performanță ECOG 3 și edeme gambiere cu aspect
cartonat. Biologic prezintă anemie normocromă normocitară (Hb=11,6 g/dl), NTproBNP=3633 pg/dl și
sindrom inflamator (CRP=99,88 mg/dl). Este reevaluată ecocardiografic și se decelează dilatare biatrială, regurgitare tricuspidiană torențială, cu evoluția afectării
valvei tricuspide cu foițe imobile. Repetarea examenului CT constată progresia leziunilor hepatice și apariția
determinărilor secundare splenice și osoase.
Având în vedere progresia imagistică a bolii, agravarea insuficienței cardiace și valoarea mult crescută
a Cromograninei A, echipa multidisciplinară formată
din cardiolog, gastroenterolog, endocrinolog și oncolog a luat în considerare inițierea tratamentului cu Everolimus, însă imunohistochimia cu indice Ki 67 nu a
fost disponibilă la prima biopsie hepatică. Pacienta este
externată cu ameliorarea ușoara a stării clinice, însă
păstrează un prognostic nefavorabil.
Particularitatea cazului: Tratamentul afectării cardiace din sindromul carcinoid include farmacoterapia
insuficienței cardiace bazată pe diuretice și tratament
chirurgical pentru valvele afectate. Cauza cea mai frecventă a decesului este disfuncția cardiacă. Chirurgia
cardiacă este singura care poate ameliora simptomatologia. Deși riscul chirurgical este foarte mare, mortalitatea post chirurgie fiind ridicată, tendința acutală este
de a interveni precoce pentru beneficiul simptomatolo243
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giei și pentru prevenirea mortalității prin insuficiență
cardiacă. Subliniem importanța echipei multidisciplinare cardiolog-oncolog-endocrinolog-gastroenterolog.

Carcinoid heart –
case report
Introduction: The Carcinoid tumor is a neuroendocrine malignant tumor, which has origins in the APUD
system; the most common localization is in the GI
tract, bronchy, or gonads. By metastasis produce carcinoid syndrome. Carcinoid heart disease (CHD) is a
rare cardiac manifestation and appears secondary to
leak of inactivation of vasoactive molecules, especially
serotonin and histamine. More than 50% of patients
develop heart disease, usually involving the right-sided
heart valves and eventually leading to right heart failure.
The fibrous tissue in the plaques results in distortion
of the valves leading to either stenosis, regurgitation, or
both. The preferential right heart involvement is most
likely related to inactivation of the vasoactive substances by the lungs. In the 5–10% of cases with left sided
valvar pathology, one should suspect either extensive
liver metastases, bronchial carcinoid, or a patent foramen ovale
Case presentation: A 74- years- old woman is hospitalized for physical asthenia, weight loss of about 20 kg
and diarrhea. The symptoms started 4 months ago. At
the clinical examination of the patient, the jugulars are
turgid, she has leg edema and a systolic murmur on the
left side of the sternum of intensity 3 / 6, and the arterial pressure was 90/60mmHg.
Abdominal ultrasound revealed multiple liver, the
most voluminous at 5.9 cm. Abdominal-pelvic CT
confirmed the mass in the right hepatic lobe and a calcified adjacent one in the terminal ileum. The association between diarrheal syndrome, liver formations, and
marked weight loss has raised suspicion of gastrointestinal carcinoid syndrome with liver metastases. Dosage
of chromogranin A has also greatly increased. Histopathological and immunohistochemical examination
of ultrasound-guided hepatic biopsy confirmed the diagnosis of neuroendocrine neoplasm.
We performed ECG, and we can observe sinus
rhythm and QRS microvoltage. Echocardiography
244

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

shows biatrial dilatation, severe tricuspid regurgitation
with distortion of the valves, and preserved LV and RV
systolic function. Carcinoid syndrome was treated with
somatostatin analogs with progressively higher doses.
After 6 months the patient returns for severe physical
asthenia and dyspnea at minimal exertion with ECOG
3 performance status and leg edema. Biologically she
presents normochromic normocytic anemia (Hb=
11.6g/dl), NTproBNP=3633 pg/dl and inflammatory
syndrome (CRP= 99.88 mg/dl). An cardiac ultrasound
was performed and we observed evolution of tricuspid
valve damage. Abdominal and thoracic CT scan shows
progression of liver damage and secondary splenic and
bone determinations.
Given the imaging progression of the disease, the
worsening of heart failure, the high value of Chromogranin A, the multidisciplinary team of cardiologists,
gastroenterologists, endocrinologists, and oncologist
considered appropriate initiating treatment with Everolimus, but immunohistochemistry with Ki 67 index
according to protocol was not available at the first liver
biopsy. The patient is discharged with a slight improvement in the clinical condition but with unfavorable
prognosis.
Case particularity: Treatment of heart damage in carcinoid syndrome includes pharmacotherapy of heart
failure based on diuretics and surgical treatment for
the affected valves. The most common cause of death
is heart failure. Cardiac surgery is the only one that can
relieve symptoms. Although the risk of surgery is very
high, post-surgery mortality is high, the current tendency is to early for the benefit of symptoms and to
prevent mortality from heart failure.
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180. Leiomiom versus
tromboză venoasă – o
opțiune de monitorizare
evolutivă multimodală cu
surprize nebănuite
B.E. Axinia, D.A. Ciolacu-Orăscu,
D.A. Iancu, M.M. Gurzun, S.M. Stanciu
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila“, București

Introducere: Leiomiomul benign metastazant, descris
pentru prima dată în anul 1939 de către medicul Paul
Steiner, este o afecțiune rară, dar care merită a fi luată
în discuție ca diagnostic diferențial la femeile aflate în
perioada fertilă, ce se prezintă cu mase intracardiace
și au antecedente personale patologice de leiomiom
uterin, miomectomie sau histerectomie. Cel mai frecvent, metastazele leiomioamelor uterine se localizează
la nivel pulmonar. Există foarte puține cazuri raportate
în literatura de specialitate, în care, acest tip de tumoră
determină metastaze la nivel cardiac. Totuși, este absolut necesară analiza histopatologică și imunohistochimică a formațiunii tumorale pentru excluderea unui
leiomiosarcom, tumoră malignă ce necesită o abordare
terapeutică diferită și poate avea o evoluție nefavorabilă
spre deosebire de un leiomiom. Situațiile în care pacientul refuză tratamentul chirurgical și optează pentru
terapie medicamentoasă în ciuda recomandărilor medicului curant, îl pot pune în dificultate atât pe pacient,
cât și pe medic, iar boala poate surprinde prin evoluția
sa.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 38 de ani este
evaluată pentru dispnee la eforturi medii, fiind cunoscută cu sindrom antifosfolipidic, sindrom Sjogren primar, polifibromatoză uterină cu miomectomie multiplă în urmă cu 2 ani, tromboză de vene iliacă internă
și comună stângă și recidivă recentă a leiomiomului
uterin. Biologic - în limite normale. ECG nu prezintă
modificări. Ecocardiografia transtoracică evidențiază o
formațiune multilobată cu origine în vena cavă inferioară, extensie la nivel de atriu drept și valvă tricuspidă
și regurgitare tricuspidiană grad II. CT toraco-abdominal (cu timp venos) relevă un defect de umplere endoluminal la nivelul convergenței venei cave inferioare cu
atriul drept, ce evoluează la nivelul venei iliace superficiale stângi și o masă polimorfă pelvină cu densități
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tisulare și parafluide și punct de plecare uterin. IRM
descrie un aspect sugestiv pentru leiomiomatoză uterină cu comportament malign. Datele clinice, evolutive
și imagistice în dinamică orientează către diagnosticul
de leiomiom benign metastazant asociat unei tromboze venoase, parțial remisă în prezent, dar fără a avea
confirmarea histopatologică, diagnosticul rămâne în
continuare incert.
Particularitatea cazului: O primă particularitate a cazului prezentat este dificultatea diagnosticului
diferențial între tromboză și tumoră vasculară, având
în vedere antecedentele personale patologice ale pacientei - sindromul antifosfolipidic și polifibromatoza
uterină.
În al doilea rând, opțiunea pacientei pentru medicație
anticoagulantă cronică cu administrare injectabilă
(Fondaparinux 7,5 mg/zi) și temporizarea intervenției
chirurgicale au dus, în timp, la fragmentarea masei
tumorale cu embolizare în artera pulmonară dreaptă.
Interesant este faptul că ne-am fi așteptat la un răsunet
mai important al emboliei/ invaziei pulmonare având
în vedere dimensiunea formațiunii, dar șansa pacientei
a fost că masa tumorală a ales calea unei singure artere
pulmonare, fără obstrucția semnificativă a trunchiului
arterial pulmonar.
O altă particularitate a cazului este utilizarea imagisticii multimodale în formularea diagnosticului
diferențial și monitorizarea evolutivă a formațiunii tumorale sub medicație anticoagulantă, care ne-a ajutat,
în cele din urmă, să formulăm un diagnostic pozitiv cu
probabilitate crescută - leiomiom uterin cu dezvoltare
și evoluție intravasculară, intracardiacă și intrapulmonară.

Leiomyoma versus venous
thrombosis – a multimodal
progessive monitoring
option with unexpected
surprises
Introduction: Benign metastatic leiomyoma, first described in 1939 by Paul Steiner M.D., is a rare condition
that deserves to be considered as a differential diagno245
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sis in women of childbearing age who have intracardiac
masses and a personal pathological history of uterine
leiomyoma, myomectomy or hysterectomy. Most commonly, uterine leiomyoma metastases are located in the
lungs. There are very few cases reported in the literature in which this type of tumor causes heart metastases.
However, histopathological and immunohistochemical
analysis of the tumor is absolutely necessary to rule out
a leiomyosarcoma, a malignant tumor that requires a
different therapeutic approach and may have a negative course. The cases in which the patient refuses the
surgical treatment and decides on drug therapy despite
the recommendations of the attending physician can
put them in difficult situation and the disease can have
an unexpected evolution.
Case presentation: A 38-year-old female is evaluated
for moderate exertional dyspnea, known with antiphospholipid syndrome, primary Sjogren’s syndrome,
uterine polyfibromatosis with multiple myomectomy 2
years ago, left internal and common iliac vein thrombosis and recent recurrence of leiomyoma. Biological
– within normal limits. ECG shows no changes. Transthoracic echocardiography shows a multilobate mass
originating in the inferior vena cava with extension at
the right atrium and tricuspid valve and tricuspid regurgitation grade II. Thoraco-abdominal CT (with venous time) reveals an endoluminal filling defect at the
level of insertion of the inferior vena cava in the right
atrium, evolving at the left superficial iliac vein and
a pelvic polymorphic mass with tissue and parafluid
densities and uterine origine. MRI describes a suggestive aspect for uterine leiomyomatosis with malignant
behavior. Dynamic clinical findings and imaging converge to the diagnosis of metastatic benign leiomyoma
associated with a venous thrombosis partially remitted
in the present, but without histopathological confirmation, the diagnosis remains uncertain.
Case particularity: A first important element of this
case is the difficulty of differential diagnosis between
thrombosis and vascular tumor, given the patient’s personal pathological history – antiphospholipid syndrome and uterine polyfibromatosis. Second, the patient’s
choice of chronic subcutaneous anticoagulant medication (Fondaparinux 7.5 mg/day) and the delay of
surgery led to fragmentation of the tumor mass with
embolization in the right pulmonary artery. Interesting
is that we would have expected a more significant echo
of the pulmonary embolism or invasion given the size
of the tumor, but the patient’s chance was that the mass
choose the path of a single pulmonary artery, without
significant obstruction of the pulmonary arterial trunk.
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Another important aspect of the case is the use of multimodal imaging that lead to the differential diagnosis
and monitoring the tumor under anticoagulant medication, which ultimately helped us to make a positive
diagnosis with increased probability - uterine leiomyoma with intravascular, intracardiac and intrapulmonary development and evolution.

Atunci când mâna „fură”
de la creier...
M.R. Cepoi1, A. Nicolae2, I. Matei1,
M.R. Spiridon1, A.O. Petriș2
1

Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Spiridon“, Iași
Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Spiridon“, Iași,
Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore.
T. Popa“, Iași
2

Introducere: Sindroamele de furt arterial sunt
consecința redistribuirii fluxului de sânge pe calea anastomozelor, astfel încât, în teritoriul deservit de artera
stenozată manifestările ischemice sunt ameliorate, dar,
se manifestă în teritoriul privat de circulație. Sindroamele de furt subclavicular pot fi de tip vertebral, manifestările neurologice fiind rezultatul ischemiei cerebrale, sau de tip coronarian, determinate de asocierea
stenozei arterei subclavii cu by-pass aorto-coronarian
efectuat cu artera mamară internă, rezultatul fiind ischemia miocardică.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 78 de ani, hipertensivă și dislipidemică, se prezintă pentru sindrom
vertiginos și cefalee, asociate cu dureri retrosternale cu
caracter anginos. Simptomatologia a debutat insidios
în urmă cu aproximativ 6 luni, pacienta declarând și
controlul inadecvat al valorilor tensionale la domiciliu. Clinic, prezintă suflu diastolic pe marginea dreaptă
a sternului și suflu sistolic subclavicular stâng, arterele membrului superior stâng slab pulsatile și diferență
tensională între membrele superioare (TA dreapta-130/70 mmHg, TA stânga-110/60 mmHg). Ecocardiografic: cavități cardiace cu dimensiuni normale, FE VS 60% fără tulburări de cinetică segmentară
VS, insuficiență aortică și mitrală-gradul I. Ecografia
Doppler carotidian: flux bidirecțional la nivelul arterei vertebrale stângi, sugestiv pentru stenoză de arteră
subclavie și sindrom de furt subclavicular, confirmate
ulterior prin examenul angio CT carotidian. Angiogra-
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fia coronariană și carotidiană: arbore coronarian fără
leziuni semnificative, stenoză lungă de arteră subclavie
(90%) și prezența unei bucle anatomice la nivelul trunchiului brahiocefalic. Tratamentul intervențional, asociat celui farmacologic, a determinat evoluția favorabilă
a cazului cu ameliorarea simptomatologiei și restabilirea fluxului anterograd vertebral stâng.
Particularitatea cazului: Cazul a fost deosebit, particularitățile fiind reprezentate de simptomatologia modestă fără episoade sincopale, în ciuda stenozei subclaviculare severe, absența afectării aterosclerotice coronariene, în ciuda multiplilor factori de risc asociați și
prezența sindromului de furt subclavicular, o condiție
rară. O altă particularitate este reprezentată de prezența
buclei anatomice semnificative la nivelul trunchiului
brahio-cefalic, condiție ce reprezintă o contraindicație
pentru abordul radial drept.

When the hand „steal”
from brain…
Introduction: Arterial steal syndromes are the consequence of redistribution of blood flow through anastomoses, so that in the territory served by the stenotic artery the ischemic manifestations are ameliorated,
but they manifest in the private territory of circulation. Subclavicular steal syndromes can be of vertebral
type, the neurological manifestations being the result
of cerebral ischemia, or coronary type determined by
the association of the subclavian artery stenosis with
aorto-coronary bypass performed with the internal
mammary artery, the result being myocardial ischemia.
Case presentation: A 78-year-old hypertensive and
dyslipidemic patients, presents with vertigo and headache, associated with retrosternal pain with angina
character. The symptoms started insidiously about 6
months ago, the patient also declaring the inadequate control of blood pressure values at home. Clinically,
it presents a diastolic murmur on the right edge of
the sternum and a left subclavicular systolic murmur,
weakly pulsating left upper limb arteries and tension
difference between the upper limbs (right BP-130/70
mmHg, left BP-110/60 mmHg). Echocardiography:
normal-sized heart chambers, LV FE 60% without LV
segmental kinetic disturbances, grade I aortic and mitral regurgitation. Carotid Doppler ultrasound: bidi-
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rectional flow to the left vertebral artery, suggestive of
subclavian artery stenosis and subclavian steal syndrome, later confirmed by carotid angio CT examination.
Coronary and carotid angiography: coronary shaft without significant lesions, long stenosis of the subclavian
artery (90%) and the presence of an anatomical loop
in the brachiocephalic trunk. The interventional treatment associated with the pharmacological one determined the favorable evolution of the case with the improvement of the symptomatology and the restoration
of the left vertebral anterograde flow.
Case particularity: The case was special, the particularities being represented by the modest symptomatology. without syncopal episode, despite severe subclavian stenosis, absence of coronary atherosclerotic damage, despite multiple associated risk factors and the
presence of subclavicular steal syndrome, a rare condition. Another particularity is the presence of significant
anatomical loop in the brachiocephalic trunk, a condition which is a contraindication for the right radial
approach.

182. Unde dai și unde
crapă! O cauză rară de
șoc distributiv!
A. Covaciu1, I. Olariu1, R. Crișan1,
P. Răducan1, E. Bobescu2
1

Institutul pentru Boli Cardiovasculare, Timișoara
Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de
Medicină, Brașov
2

Introducere: Inhibitorii de SGLT2 au început să fie
utilizați pe scară largă, atât în tratamentul diabetului
zaharat tip 2, cât și al insuficienței cardiace. Una dintre complicațiile foarte rare cu potențial fatal este șocul
distributiv cu cetoacidoză metabolică severă cu euglicemie, secundar intoxicației cu dapaglifozin.
Prezentare de caz: O pacientă de 55 de ani cu simptomatologie gastrointestinală, inițial, adresată cu suspiciunea de SCA. Pacienta a fost recent revascularizată
pentru un SCA pe ACD, având și ocluzie cronică pe
ADA, fiind diagnosticată cu DZ tip 2 și inițiat tratamentul cu inhibitori de SGLT2. După infirmarea diagnosticului de SCA se efectuează coronarografie electivă cu deschiderea ADA cu implantarea a 3 stenturi. În
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ziua 3 prezintă deteriorarea stării generale, obnubilare
și vărsături cu scăderea valorilor tensionale, fără modificări ale ECG-ului și ecografiei. Se efectuează repleție
volemică și se inițiază suportul vasopresor. Astrupul
evidențiază acidoză metabolică însoțită de hipopotasemie severă. Se efectuează corecția acidozei metabolice
cu ameliorarea statusului hemodinamic și neurologic.
Pacienta efectuează CT craniu-torace-abdomen-pelvis fără modificări sugestive. Se ridică suspiciunea de
cetoacidoză diabetică eugligemică post intoxicație cu
dapaglifozin. Pacienta este transferată pe secția de ATI.
Starea generală se agravează, fiind nevoie de intubație
oro-traheală cu ventilație mecanică, doze maximale de
suport inotrop și vasopresor și reechilibrare hidroelectrolitică. Pe parcursul următoarelor zile starea generală se ameliorează, pacienta fiind extubată și suportul
oprit, cu transferul pacientei pe secția clinică și externarea. Pacienta este reîncadrată ca având DZ tip 1.
Particularitatea cazului: Pacientă bivasculară cu infarct miocardic acut inferior cu supradenivelare de segment ST revascularizat intervențional pe ACD recent
cu ocluzie cronică de ADA revascularizată în timp 2,
diagnosticată, inițial, cu diabet zaharat tip 2 sub tratament cu inhibitori deSGLT2 și Metformin, dezvoltă șoc
distributiv cu cetoacidoză diabetică cu euglicemie post
intoxicație cu SGLT2i, fiind ulterior diagnosticată cu
diabet zaharat tip 1.

Where you hit and where
it cracks! A rare case of
distributive shock!
Introduction: SGLT2 inhibitors have become widely
used in both the treatment of type 2 diabetes and heart
failure. One of the very rare potentially fatal complications is distributive shock with severe metabolic ketoacidosis with euglycemia.
Case presentation: A 55-year-old patient with gastrointestinal symptoms was initially suspected of having
ACS. The patient was recently revascularized for an
ACS on RCA, also having chronic occlusion on LAD,
being diagnosed with type 2 diabetes and initiated
treatment with SGLT2i. After the diagnosis of ACS is
refuted, elective coronary angiography is performed
with the opening of the LAD with the implantation of 3
stents. Day 3 shows deterioration of general condition,
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numbness and vomiting with decreased blood pressure, without changes in the ECG and ultrasound. Volume replenishment is performed and the vasopressor
support is initiated. Astrup highlights metabolic acidosis accompanied by severe hypokalemia. Correction
of metabolic acidosis is performed with improved hemodynamic and neurological status. The patient performs CT skull-chest-abdomen-pelvis without suggestive changes. The suspicion of euglycemic diabetic ketoacidosis after dapaglifosine poisoning has been raised.
The patient is transferred to the ICU. The general condition worsens, requiring oro-tracheal intubation with
mechanical ventilation, maximum doses of inotropic
and vasopressor support and hydroelectrolytic rebalancing. During the following days, the general condition
improves, the patient being extubated and the support
stopped, with the transfer of the patient to the clinical
department and discharge. The patient is re-classified
as having type 1 diabetes.
Case particularity: Bivascular patient with acute acute
myocardial infarction with interventional revascularized ST segment elevation on ACD recently with chronic occlusion of ADA revascularized in time 2, initially diagnosed with type 2 diabetes under treatment
of SGLT2i and Metformin develops distributive shock
with post-diabetic ketoacidosis with intoxication with
SGLT2i, later diagnosed with type 1 diabetes.
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183. Stentarea canalului
arterial – O alternativă
terapeutică de paliație
a nou-născuților cu
malformații cardiace
congenitale cu circulație
ducto-dependentă – studiu
de caz
A. Balan1, E. Cinteza2, C. Voicu2,
C. Cîrstoveanu2, A. Nicolescu2,
T. Youssef2, H. Mahmoud2
1

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș“, Timișoara
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Marie S. Curie”, București

Introducere: Nou-născuții cu malformații cardiace
congenitale cu circulație ducto-dependentă necesită
un flux sangvin stabil, un management terapeutic atent
fiind obligatoriu. Pentru persistența canalului arterial,
principalul obiectiv în primele ore de viață, este administrarea Prostaglandinei E1, însă, este o soluție pe
termen scurt pentru acest tip de malformație. Pentru a
asigura fluxul sangvin pulmonar, există două tipuri de
intervenții: șunt chirurgical clasic, de obicei între artera
subclavie și artera pulmonară, sau stentarea canalului
arterial, procedură, alternativă, cu un potențial mai
mare în ceea ce privește stabilitatea pe termen scurt și
rata de supraviețuire a pacientului. Selecția cazurilor
pentru o astfel de procedură este esențială, de aceasta depinzând rezultatul și management-ul de după
intervenție.
Prezentare de caz: Prezentăm management-ul unui
nou-născut în vârstă de o lună, diagnosticat cu valvă
pulmonară (pseudo)artretică, defect septal ventricular
larg și canal arterial persistent, care a fost supus unei
proceduri intervenționale de menținere a persistenței
canalului arterial prin plasarea unui stent coronarian
farmacologic activ. Post-operator evoluția pacientului
a constat în apariția anumitor episoade de complicații,
însă după trei luni de terapie intensivă neonatală pacientul a putut fi eliberat în stare clinică bună.
Particularitatea cazului: Acest caz arată importanța
alternativei intervenționale în ceea ce privește îngriji-
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rea paliativă a nou-născuților, cu malformație cardiacă
congenitală, cu circulație pulmonară ducto-dependentă. Particularitatea cazului constă în vârsta pacientului;
de asemenea, cultura din exudatul faringian fiind pozitivă pentru Escherichia coli și cea din exudatul nazal
pentru Staphylococcus aures, reprezintă surse pentru
complicații majore post-operatorii, opțiunea de stentare a ductului arterial având ca indicație principală îngrijirea paliativă, până la momentul oportun corecției
chirurgicale. De remarcat este și succesul intervenției,
pacientul fiind eliberat în stare clinică bună.

Ductus arteriosus stenting
– a lower risk palliative
path for newborns with
congenital heart disease
with duct-dependent
circulation – a case report
Introduction: Duct-dependent cyanotic newborns
require a secure path of pulmonary blood flow, an attentive therapeutic management being mandatory. The
patency of the duct, the main objective in the first hours of life, is assured by prostaglandin E1 infusion, but
it is only a short-term solution for this type of cardiac abnormality. In order to palliate pulmonary blood,
there are two types of interventions: a classical surgical
shunt, usually between the subclavian artery and either
pulmonary artery, or stenting of the ductus arteriosus,
which is emerging as one such alternative with potential for greater early stability and improved survival.
Case selection for this type of procedure is essential
regarding the patients’ outcome and postprocedural
management.
Case presentation: We present the management of a
newborn confirmed with (pseudo)atretic pulmonary
valve, large ventricular septal defect and patent ductus
arteriosus, who underwent an interventional procedure
to secure ductus arteriosus patency by placing a drugeluting stent. The patient had an eventful post-operative course, with several complicated evolutive episodes,
but after three months of neonatal intensive care we
were able to discharge him in stable clinical condition.
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Case particularity: This case underlines the importance of the interventional alternative in palliative care of
duct dependent pulmonary circulation in newborns
with congenital heart disease. An important aspect was
the age of the patient; on the other hand, the patient
was not a candidate for cardiovascular surgery because
the bacteriological screening revealed positive pharyngeal culture for Escherichia coli and positive nasal culture for Methicillin-susceptible Staphylococcus aureus,
a major source for postoperative complications. In our
case, the main indication of ductal stenting was to provide bridging palliation by the time of definitive surgery.

184. Cauză rară de
hipertensiune arterială
secundară diagnosticată în
decada a 6-a de viață
M. Pană1, D. Deleanu2, P. Platon2,
A. Călin1, C. Adamache2, M. Dobrovie3,
R. Capșa4, A. Covaliov1, R. Enache1,
A.B. Popescu1
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, Universitatea de Medicina și
Farmacie „Carol Davila“, București
2
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu”, București
3
Institutul Clinic Fundeni, București
4
Institutul Clinic Fundeni, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Carol Davila“, București

Introducere: Coarctația de aortă (CoA) este o formă
frecventă de boală cardiacă congenitală, diagnosticată
mai frecvent la bărbați. Ea apare izolat sau în asociere
cu alte malformații congenitale cardiace sau cu anumite sindroame genetice. Prognosticul pacienților cu
CoA necorectată este nefavorabil, mortalitatea fiind de
75% până la vârsta de 43 de ani. Tratamentul de elecție
al adulților cu CoA și anatomie favorabilă este angioplastia cu stent acoperit de politetraflouroetilen.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 53 de ani, cu retard mental și hipertensiune
arterială (HTA) rezistentă, diagnosticată în a 6-a decadă de viată cu CoA. În momentul evaluării în clinica
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noastră pacienta prezenta o toleranță foarte scăzută la efort, fiind intens simptomatică prin dispnee și
amețeală apărute la efort minim.
Pacienta prezintă o diferență de tensiune sistolică
(TAS) braț-gambă de 40 mmHg. La monitorizarea continuă s-au înregistrat valori necontrolate ale TA cu profil
non-dipper. Ecocardiografia transtoracică evidențiază
coarctație de aortă istmică semnificativă hemodinamic
(viteza maximă transstenotic 3,7 m/s), stenoză subvalvulară aortică moderată fixă prin diafragm (viteza maximă 3,24 m/s) și ventricul stâng normofuncțional, cu
hipertrofie concentrică ușoară. Ecocardiografia transesofagiană arată valvă aortică tricuspidă, examinarea
angio-CT confirmă prezența unei CoA semnificative
(stenoză 79,7%), iar gradientul transstenotic măsurat
invaziv este 40 mmHg. Pacienta asociază anevrism de
arteră renală dreaptă și stenoză 50% arteră carotidă internă stângă; nu se decelează leziuni coronariene.
Valorile TA s-au menținut crescute, în pofida tratamentului cu patru clase de antihipertensive. După
angioplastia cu stent acoperit la nivelul CoA, simptomatologia pacientei s-a ameliorat, s-au egalizat tensiunile braț-gleznă, iar gradienții presionali, măsurați atât
ecografic, cât și invaziv, au scăzut semnificativ (viteza
maximă 1,01 m/s). Valorile TA au scăzut, ceea ce a permis reducerea tratamentului antihipertensiv în primele
trei luni de urmărire.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în diagnosticarea în decada a 6-a de viață a unei forme secundare de HTA a cărei etiologie este o afecțiune
congenitală – CoA. Pacienta a supraviețuit până la vârsta de 53 de ani având CoA semnificativă fără a dezvolta complicațiile tipice, severe ale bolii, atât ale CoA
semnificative, cât și ale HTA necontrolate, fiind intens
simptomatică, secundar creșterii semnificative a valorilor TA în timpul efortului. În cazul prezentat, controlul dificil al TA de repaus și existența unui gradient
presional de peste 20 mmHg au constituit indicațiile
de corecție a CoA. La adult, corecția primară a CoA
se realizează intervențional, prin angioplastie cu stent,
strategie terapeutică adoptată și în cazul pacientei prezentate, anatomia stenozei fiind favorabilă. Evoluția
postintervențională a fost fără complicații, cu controlul
valorilor tensionale și îmbunătățirea calității vieții.
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Rare cause of secondary
arterial hypertension
diagnosed in the 6th
decade of life
Introduction: Aortic coarctation (ACo) is a form of
congenital heart disease, diagnosed more frequent in
men. It apears alone or in association with other cardiac malformations or with some genetic syndromes.
Without correction, the evolution of the patient with
ACo is unfavorable, with 75% mortality until the age
of 43 years old. The choice of treatment for the adults
with ACo and favorable anatomy is angioplasty with a
covered stent.
Case presentation: We are showing the case of a 53
years old female patient, with mental retardation and
resistant arterial hypertension (AHT), diagnosed in the
6th decade of life with ACo. At the moment of evaluation in our clinic, the patient had very low exertional
tolerance, being very symptomatic because of dyspnea
and dizziness on minimal exertion.
The patient has an arm-ankle systolic blood pressure
(SBP) difference of 40 mmHg. On continuous monitoring, uncontrolled BP values were recorded with a
non-dipper profile. Transthoracic echocardiography
highlights significative isthmic aortic coarctation (maximum trans stenotic velocity 3.7 m/s), moderate, fixed
subvalvular aortic stenosis due to a diaphragm (maximum velocity 3.24 m/s) and a normal functioning left
ventricle, with mild concentric hypertrophy. Transesophageal echocardiography shows tricuspid aortic valve, angio-CT examination confirms the presence of a
significant ACo (79.7% stenosis) and the trans stenotic
gradient measured invasively is 40 mmHg. As associated lesions, the patient has right renal artery aneurysm
and 50% stenosis on left internal carotid artery; no coronary lesions are detected.
BP values were maintained high, despite the treatment with four classes of antihypertensive drugs. After
angioplasty, using a covered stent at the level of ACo,
the patient’s symptoms improved, arm-ankle BP equalized, and pressure gradients, measured both by ultrasound and invasively, significantly declined (maximum velocity 1.01 m/s). BP values decreased, and they
allowed antihypertensive drug descaling in the first
three months of follow up.
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Case particularity: The particularity of the case is the
diagnosis in the 6th decade of life of a secondary form
of AHT due to congenital etiology-ACo. The patient
survived until the age of 53 years old with significant
ACo, without developing the typical, severe complications of the disease, both secondary to ACo and to the
uncontrolled BP, being highly symptomatic because of
the significant increase of the BP values during exertion. In the presented case, the difficult control of resting
BP and the existence of a pressure gradient above 20
mmHg constituted the indications of ACo correction. In adults, the primary correction of ACo is made
percutaneously, by angioplasty with stent, therapeutic
strategy also used in the case of this patient because the
anatomy of the stenosis was favorable. After the intervention, the evolution was with no complications, with
the control of BP values and the improvement of the
quality of life.

185. Corecția chirurgicală
completă a tetralogiei
Fallot asociată cu dilatare
de rădăcină aortică și
regurgitare aortică severă
la un pacient în vârstă de
22 de ani
A.S. Buță1, D.N. Radu1, P. Platon1, R. Bica2,
R. Enache1, B.A. Popescu1, E. Săndică3
1
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3
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Introducere: Tetralogia Fallot (TF), cea mai frecvent
întâlnită boală cardiacă congenitală (BCC) cianogenă, poate beneficia de corecție chirurgicală completă, indiferent de vârsta pacientului, în prezența unui
profil hemodinamic favorabil al circulației pulmonare. Deși, dilatarea rădăcinii aortice complică adesea
evoluția TF, regurgitarea aortică severă este rar descrisă
la pacientul cu TF și poate prezenta un impact sem251
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nificativ, atât asupra strategiei medicale, cât și a celei
chirurgicale.
Prezentare de caz: Ilustrăm cazul unui pacient în vârstă de 22 de ani diagnosticat cu TF, ce s-a prezentat
pentru dispnee la eforturi mici. La examenul obiectiv
s-a decelat cianoză centrală, suflu sistolic grad IV/VI
parasternal stâng, zgomote cardiace ritmice și valori
ale tensiunii arteriale sistemice crescute. Ecocardiografia transtoracică a obiectivat defect septal ventricular
(DSV) de mari dimensiuni cu șunt dreapta-stânga, stenoză pulmonară infundibulară severă, ventricul drept
dilatat cu disfuncție sistolică globală moderată, ventricul stâng dilatat cu disfuncție sistolică globală ușoară
și dilatare de rădăcină aortică semnificativă (inel aortic
48 mm, rădăcina aortică 52 mm, aorta ascendentă 32
mm) cu regurgitare severă pe valvă aortică tricuspidă,
aspect confirmat prin RM cardiac. În prezența colateralelor aorto-pulmonare decelate la examinarea CT, s-a
efectuat cataterism cardiac drept ce a evidențiat valori
în limite normale ale presiunii arteriale pulmonare.
Corecția completă a acestei BCC complexe a constat în
închiderea DSV cu patch Peri-Guard, rezecție infundibulară, protezarea valvei pulmonare cu proteză biologică Perimount nr. 27 și înlocuirea valvei aortice cu
proteză mecanică SJM 25.
Particularitatea cazului: Cazul prezentat ilustrează
o complicație rară a TF și aduce în discuție particularitățile de tratament ale adultului cu BCC cianogenă
necorectată chirurgical. Corecția chirurgicală completă
a TF la adult poate fi efectuată cu succes, însă, asociază
un risc crescut de mortalitate perioperatorie. Protezarea valvulară pulmonară la momentul inițial al corecției
chirurgicale este necesară întrucât reintervenția se impune, adesea, pentru înlocuirea valvei pulmonare. Dilatarea rădăcinii aortice poate complica pe termen lung
evoluția TF. Anomaliile intrinseci ale peretelui aortic
specifice TF precum și stresul hemodinamic indus de
suprasarcina de volum aortic par, să contribuie semnificativ la apariția și progresia dilatării rădăcinii aortice și
aortei ascendente în rândul pacienților cu TF. Dilatarea
progresivă a rădăcinii aortice poate întuneca suplimentar prognosticul TF prin apariția regurgitării aortice,
anevrismului/disecției de aortă. Deși rar diagnosticată,
regurgitarea aortică severă are un impact semnificativ,
atât asupra strategiei medicale, hipertensiunea arterială
sistemică secundară fiind dificil de tratat la pacientul
cu șunt dreapta-stânga, cât și asupra strategiei chirurgicale.
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Complete repair of
tetralogy of Fallot
associated with aortic root
dilatation and secondary
severe aortic regurgitation
in a 22-year-old patient
Introduction: Tetralogy of Fallot (ToF) is the most
common cyanotic congenital heart disease (CHD)
and it may benefit from complete correction at any
age given certain characteristics of pulmonary circulation. Although aortic root dilatation is a relatively
frequent clinical feature of surgically uncorrected ToF,
severe aortic regurgitation is uncommon among ToF
patients and it carries a significant impact on both clinical and surgical management.
Case presentation: A 22-year-old male patient diagnosed with ToF presented for dyspnea on minimal exertion. Physical examination revealed central cyanosis,
grade IV/VI systolic murmur heard over left parasternal border, rhythmic heart sounds and increased
systemic blood pressure. Transthoracic echocardiography showed large perimembranous ventricular septal
defect with right-to-left shunt, severe infundibular
pulmonary stenosis, dilated right ventricle with moderate global systolic dysfunction, mild left ventricle
global systolic dysfunction and significant aortic root
dilatation (aortic annulus 48 mm, aortic root 52 mm,
ascending aorta 32 mm) with secondary severe regurgitation on a tricuspid aortic valve, findings confirmed
by cardiac MR examination. Given the major aortopulmonary collateral arteries revealed at the CT scan, right
heart catheterization was performed and normal pulmonary pressure was noted. The complete correction
of this complex cyanotic CHD consisted in closing the
perimembranous VSD with Peri-Guard patch, infundibular resection, pulmonary valve replacement with
Perimount no. 27 biological prosthesis and aortic valve
replacement with SJM 25 mechanical prosthesis.
Case particularity: This case illustrates a rare complication of ToF and one of the many treatment conundrums pertaining to cyanotic CHD uncorrected until
adulthood. While complete surgical correction is feasible in adults, it has a higher perioperative mortality. Reoperation is usually required to replace the pulmonary
valve, emphasizing the importance of pulmonary valve
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prosthesis at the initial correction. Aortic root dilation is a known long-term complication of ToF patients,
with or without prior surgery. Findings of histological
abnormalities in the aortic root and ascending aorta of
ToF patients suggesting intrinsic abnormalities, along
with hemodynamic stress induced by aortic volume
overload may play an important role in the development and progression of aortic root and ascending aorta dilation in this setting. Progressive aortic dilatation
can result in complications such as aortic regurgitation,
aortic aneurysm/dissection. Although severe aortic regurgitation is uncommon among ToF patients, it has
a significant impact on the patient’s medical management as secondary systemic hypertension is difficult to
treat in a patient with right-to-left shunt and obviously
also on the surgical strategy.

186. Un caz izolat de
anomalie, de origine,
a arterei coronare drepte
din artera pulmonară
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Introducere: Anomalia de origine a arterei coronare drepte (ACD) din artera pulmonară, ARCAPA,
este o patologie cardiacă congenitală extrem de rară.
Doar 200 de cazuri au fost raportate din 1885, când a
fost descris primul caz de către Brooks, până în zilele
noastre. Pacienții diagnosticați cu ARCAPA pot fi ori
asimptomatici, ori pot experimenta simptome imediat după naștere sau în jurul vârstei de 40-60 ani, precum suflu cardiac, simptome de insuficiență cardiacă
sau angină. Cei care prezintă ARCAPA ca leziune izo-
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lată sunt diagnosticați mai târziu, decât cei care asociază și alte defecte structurale cardiace. În vederea
prevenției complicațiilor precum ischemia miocardică
sau disfuncție cardiacă, care pot fi cauza morții subite
cardiace, recomandările generale sugerează intervenția
corectivă precoce.
Prezentare de caz: Pacienta noastră, în vârstă de 3 ani,
a fost incidental diagnosticată la ecocardiografia de
screening de la vârsta de 2 luni cu anomalie de artere
coronare, care pleda inițial pentru fistula coronariană
și defect septal atrial mic. Deși asimptomatică, pacienta
a prezentat dilatare progresivă a arterei coronare stângi,
de aceea a fost internată pentru evaluare completă. Starea clinică a fost normală, dar electrocardiograma arăta
unde Q adânci în derivațiile inferioare. Coronarografia a arătat artera coronară stângă cu diametru crescut
atingând 4 mm și o rețea colaterală extinsă, între arterele coronare stângă și dreaptă și încărcare retrogradă a
arterei coronare drepte, prin intermediul circulației colaterale, care măsura 6,9 mm. Prin urmare, angiografia
arterei pulmonare a confirmat originea arterei coronare drepte dilatate la nivelul trunchiului arterei pulmonare (ARCAPA). Am direcționat pacienta către chirurgie cardiacă care a decurs foarte bine, dar la câteva ore
după intervenția chirurgicală, aceasta a experimentat
un fenomen ischemic: supradenivelare de segment ST
antero-lateral, hipokinezie moderat-severă a ventriculului drept cu fracție de ejecție estimată la 30% și troponină T pozitivă. La controlul de 6 luni, starea clinică
a pacientei este normală, iar evaluarea ecocardiografică
indică artere coronare de calibru normal.
Particularitatea cazului: Corecția chirurgicală timpurie este indicată în vederea prevenției dezvoltării anevrismelor coronariene și a complicațiilor pe termen
lung, iar cazul nostru ilustrează foarte bine acest lucru,
după ce am obținut remisiunea dilatării inițiale a ambelor artere coronare. Deși, inițial, evaluarea ecocardiografică postoperator a arătat implantarea normală a
ambelor artere coronare, cu flux bun și fără obstrucții,
semnele de ischemie și insuficiență cardiacă secundară au apărut rapid în evoluție și au diminuat ulterior.
Cea mai probabilă etiologie a fost spasmul coronarian,
tranzitoriu, cauzat de tranziția vasului de la presiuni
mici la presiuni mari.
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An isolated case of an
anomalous origin of the
right coronary artery from
the pulmonary artery
Introduction: Anomalous origin of the right coronary
artery (RCA) from the pulmonary artery, ARCAPA, is
an extremely rare congenital heart disease. Only 200
cases were reported from 1885, when the first case was
described by Brooks, until nowadays. Patients diagnosed with ARCAPA can be asymptomatic or experience
symptoms near after birth or around 40-60 years of life,
such as heart murmur, congestive symptoms, or angina. Those with isolated ARCAPA are diagnosed later in
life compared to those who associate other structural
cardiac defects. In order to prevent complications such
as myocardial ischemia and cardiac dysfunction which
can lead to sudden death, general recommendations
suggest early corrective intervention.
Case presentation: Our 3-years-old female patient was
incidentally diagnosed at 2-months old screening echocardiography with an anomaly of the coronary arteries
which pleaded initially for coronary fistula and small
atrial septal defect. Although asymptomatic, the patient presented progressive dilation of the left coronary
artery, thus she was admitted for a complete evaluation.
The clinical condition was normal, but the electrocar-
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diogram showed deep Q waves in inferior leads. Coronarography showed an increased diameter of the left
main coronary artery up to 4 mm, extensive collateral
circulation between the left and right coronary arteries,
and retrograde filling of the right coronary which measured 6.9 mm through the collateral circulation. Thus,
angiography of the pulmonary artery confirmed the
origin of the enlarged RCA at the level of the pulmonary artery trunk (ARCAPA). We referred the patient
to cardiac surgery which underwent very well, but few
hours after the surgery she experienced an ischemic
phenomenon: anterolateral ST-segment elevation and
right ventricle moderate-severe hypokinesia with an
estimated ejection fraction at 30% and positive troponin T. The patient’s clinical condition at the 6-months
follow-up is normal and the echocardiography indicates coronary arteries of normal size.
Case particularity: Early surgical correction in order
to prevent the development of coronary aneurysms
and long-term complications is indicated and our case
illustrates very well this fact after remission of the initial dilation of both coronary arteries. Although initial
echocardiographic postoperative assessment showed
normal implantation of both coronary arteries with
good blood flow and no obstructions, the signs of ischemia and secondary heart failure appeared soon in
evolution, and diminished subsequently. The most
probable cause was transient coronary spasm due to a
change from low to high pressure.
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187. miR-1 – promisiunea
unui biomarker fiabil
pentru diagnosticul și
predicția fibrilației atriale
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Introducere: Fibrilația atrială (FA) este cea mai frecventă tulburare de ritm cardiac și o cauză importantă de morbidititate și mortalitate la nivel mondial. Cu
toate acestea, încă nu dispunem de biomarkeri fiabili
pentru diagnosticul și predicția acestei aritmii. Alterarea expresiei atriale a unor microARN-uri contribuie la
patogeneza FA, însă capacitatea lor de a prezice și/sau
diagnostica FA rămâne limitată în prezent.
Obiectiv: În studiul de față, ne-am propus să evaluăm
miR-1, un microARN implicat în remodelarea electrică
și structurală atrială, ca potențial biomarker predictiv
și diagnostic de FA într-un model experimental de FA
spontană la șobolan.
Material și metodă: Șobolani masculi spontan hipertensivi (SHR) și omologii lor normotensivi (WKY) au
fost împărțiți în 6 grupuri: SHR și WKY tineri (12 săptămâni, n= 8 fiecare), adulți (26 săptămâni, n= 8 fiecare) și vârstnici (46 săptămâni, n= 10 fiecare). Toate
animalele au fost implantate cu dispozitive de radiotelemetrie ECG, au fost monitorizate ECG continuu timp
de 72 de ore și s-a evaluat numărul de episoade de FA
spontană pentru fiecare animal. La finalul protocolului,
s-au prelevat eșantioane sanguine și de atriu stâng, din
care au fost cuantificate nivelurile de miR-1. Nivelurile
de miR-1 au fost normalizate cu U6 snRNA și comparate între grupuri și s-a evaluat corelația dintre expresia
miR-1 și încărcătura aritmică.

Rezultate: Nici unul dintre șobolanii WKY și dintre
șobolanii SHR tineri nu a prezentat episoade aritmice, în timp ce doi dintre șobolanii SHR adulți și toți
șobolanii SHR vârstnici au prezentat episoade spontane de FA. Șobolanii SHR și WKY tineri au avut niveluri atriale de miR-1 similare (p=0,66). La vârsta
adultă, nivelurile atriale de miR-1 au fost, însă semnificativ mai mari la SHR, decât la WKY (1,45±0,04 vs.
1,15±0,03; p=0,04), iar diferența a fost și mai importantă la șobolanii vârstnici (1,74±0,02 vs. 1,14±0,01;
p<0,01). În rândul șobolanilor SHR, nivelurile atriale
de miR-1 au crescut progresiv cu vârsta (p< 0,01) și au
fost puternic corelate cu nivelurile miR-1 circulante din
sângele periferic (r=0,72; p<0,01). Mai mult, în rândul
șobolanilor SHR vârstnici nivelurile atriale de miR-1
s-au corelat pozitiv cu numărul de episoade aritmice
(r=0,91; p=0,001).
Concluzii: Aceste rezultate demonstrează o asociere puternică între creșterea expresiei atriale și sanguine a miR-1 și prezența și încărcătura FA în rândul
șobolanilor hipertensivi, sugerând că miR-1 ar putea reprezenta un biomarker promițător pentru diagnosticul
FA. Mai mult, studiul de față demonstrează că în acest
model creșterea nivelurilor miR-1 precede apariția FA,
sugerând că urmărirea în dinamică a miR-1 ar putea
prezice apariția FA, cel puțin în context hipertensiv.
Studii ulterioare vor trebui să valideze aceste rezultate,
în context clinic și să evalueze potențialul manipulării
miR-1 ca eventuală strategie profilactică și/sau terapeutică în FA.

miR-1 – the promisse of
a reliable diagnostic and
predictive biomarker in
atrial fibrillation
Introduction: Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac arrhythmia and a major cause of morbidity and mortality worldwide. However, to date, there
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are no reliable biomarkers for the diagnosis and prediction of this arrhythmia. Alterations in the atrial expression of various microRNAs contributes to the pathogenesis of AF, but their ability to predict and/or diagnose
AF remains limited today.
Objective: In the present study, we aimed to evaluate miR-1, a microRNA involved in atrial electrical and
structural remodeling, as a potential biomarker for the
prediction and diagnosis of AF in an experimental model of spontaneous AF in rats.
Material and method: Spontaneously hypertensive
male rats (SHR) and their normotensive counterparts
(WKY) were divided into 6 groups: SHR and WKY
young (12 weeks, n= 8 each), adults (26 weeks, n= 8
each) and elderly (46 weeks, n= 10 each). All animals
were implanted with ECG radiotelemetry devices, the
ECG was continuously monitored for 72 hours, and
the number of spontaneous AF episodes was assessed
for each animal. At the end of the protocol, blood and
left atrium tissue samples were taken and miR-1 levels
were quantified. miR-1 levels were normalized with
U6 snRNA and compared between groups, and the
correlation between miR-1 levels and arrhythmic load
was assessed.
Results: None of the WKY rats and none of the young
SHRs presented arrhythmic episodes, while two of the
adult SHRs and all elderly SHRs had spontaneous AF
episodes. Young SHR and WKY rats had similar atrial miR-1 levels (p=0.66). At adult age, however, atrial
miR-1 levels were significantly higher in SHRs than
in WKYs (1.45±0.04 vs. 1.15±0.03; p=0.04), and the
between-groups difference was even higher in the elderly rats (1.74±0.02 vs. 1.14±0.01; p<0.01). Among
the SHRs, atrial miR-1 levels increased progressively
with age (p<0.01) and were strongly correlated with
the circulating blood levels of miR-1 (r=0.72; p<0.01).
Moreover, among the elderly SHRs, atrial miR-1 levels
correlated positively with the number of arrhythmic
episodes (r=0.91; p=0.001).
Conclusions: These results demonstrate a strong association between increased atrial and circulating miR-1
expression levels and the presence and burden of AF in
the hypertensive rats, suggesting that miR-1 could be a
promising biomarker for the diagnosis of AF. Moreover, the present study demonstrates that in this model
the increase in miR-1 levels precedes the onset of AF,
suggesting that dynamic evaluation of miR-1 could be
used to predict AF, at least in a hypertensive context.
Further studies will have to validate these results in cli256

nical settings and to assess miR-1 manipulation as a potential prophylactic and/or therapeutic strategy in AF.
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Introducere: Degenerarea structurală a bioprotezelor valvulare aortice prezintă numeroși factori de risc
și similitudini fiziopatologice cu stenoza aortică. Este
cunoscut, faptul că pacienții cu stenoză aortică și concentrații serice crescute ale lipoproteinei(a) [Lp(a)]
asociază o accentuare a procesului de calcificare a
valvei, progresie mai rapidă a bolii evidențiată, atât
ecocardiografic, cât și prin tomografie computerizată
(CT), precum și o durată de timp mai scurtă până la
intervenția de înlocuire valvulară.
Obiectiv: Ne-am propus să evaluăm posibila implicare
a Lp(a) în degenerarea structurală a bioprotezelor valvulare aortice.
Material și metodă: S-a efectuat analiza post hoc a unui
studiu prospectiv de imagistică multimodală, ce a investigat procesul de degenerare a bioprotezelor valvulare aortice (NCT02304276) și a inclus pacienți cu istoric
de înlocuire valvulară aortică chirurgicală (SAVR) sau
transcateter (TAVI) în ultima lună, respectiv ultimii 2
ani, 5 ani sau 10 ani. La înrolare, pacienții au beneficiat
de recoltare de analize de sânge, ecocardiografie transtoracică (ETT), CT cardiacă și tomografie cu emisie
de pozitroni folosind 18F-fluorură de sodiu (18F-NaF
PET). Concentrația serică a Lp(a) a fost determinată folosind un kit KIV-2. Ecografic au fost evaluate
velocitatea maximă transprotetică, gradientul mediu
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transprotetic și aria funcțională a protezei. Prezența panusului, a calcificărilor și a îngroșărilor non-calcare ale
cuspelor au fost evaluate prin angio-CT. Captarea crescută a 18F-NaF (TBR>1.3) la nivelul cuspelor bioprotezei a fost considerată ca fiind patologică. Pacienții au
fost urmăriți timp de 2 ani prin ETT pentru evaluarea
modificărilor hemodinamice ale protezelor și identificarea apariției degenerării structurale valvulare (SVD),
definită conform recomandărilor ESC/EACTS 2021 de
management al valvulopatiilor.
Rezultate: Concentrațiile serice ale Lp(a) (19,9 [8,4 –
76,4] mg/dl) au fost disponibile la 97 pacienți (75 ± 7
ani, 54% bărbați), 76 (78%) cu istoric de SAVR și 21
(22%) cu istoric de TAVI. În absența datelor din literatură privind limita serică a Lp(a) în SVD, am decis
stratificarea cohortei în tertile pe baza concentrației
Lp(a). Nu au fost diferențe semnificative la înrolare,
între tertile, privind parametrii ecocardiografici (velocitatea transprotetică maximă: tertila superioară 2,5
[2,3 – 2,9] m/s vs. tertilele inferioare 2.7 [2.4 – 3,0] m/s,
p=0,204), evaluați prin angio-CT (markeri de degenerare prezenți: tertila superioară n=8 vs. tertilele inferioare n=12, p=0,552), respectiv prin18F-NaF PET (TBR:
tertila superioară 1,13 [1,05-1,41] vs. tertilele inferioare
1.17 [1.06 – 1,53], p=0,889). După 2 ani de urmărire nu
s-au identificat diferențe semnificative privind parametrii hemodinamici de disfuncție ai protezelor (modificarea anuală a velocității maxime transprotetice: tertila
superioară 0,0 [-0,1 – 0,2] m/s/an vs. tertilele inferioare 0.1 [0,0 – 0,2] m/s/an, p=0,528) sau apariția SVD.
Regresia liniară multiplă a evidențiat ca unic predictor
al deteriorării hemodinamice a bioprotezelor captarea
18F-NaF. Restrângând analiza la cohorta pacienților cu
istoric de SAVR, s-au obținut rezultate similare.
Concluzii: În populația studiată, concentrațiile serice
ale Lp(a) nu s-au asociat cu markerii clinici sau imagistici ai degenerării structurale a bioprotezelor aortice, la înrolare sau pe parcursul celor 2 ani de urmărire.
Este necesară investigarea unor mecanisme patogenice
alternative implicate în degenerarea bioprotezelor valvulare pentru o mai bună înțelegere a acesteia și dezvoltarea de noi terapii, având drept scop prevenirea sau
încetinirea degenerării bioprotezelor.
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Serum Lipoprotein(a) and
bioprosthetic aortic valve
degeneration
Introduction: Structural bioprosthetic aortic valve degeneration shares many risk factors and displays many
pathological similarities with aortic stenosis. Patients
with aortic stenosis and elevated serum lipoprotein(a)
[Lp(a)] concentrations demonstrate increased calcification activity within the valve, faster disease progression
on echocardiography and computed tomography (CT),
and more rapidly require aortic valve replacement.
Objective: To investigate whether serum Lp(a) concentrations are associated with bioprosthetic aortic valve
degeneration.
Material and method: We performed a post hoc
analysis of a prospective multimodality imaging study
investigating bioprosthetic aortic valve degeneration
(NCT02304276) in patients (pts) who had undergone
aortic valve intervention [surgical (SAVR)/transcatheter (TAVI)] 1 month, 2 years, 5 years or 10 years
before recruitment. The baseline assessment included
blood sample collection, transthoracic echocardiography (TTE), contrast-enhanced CT angiography and
18F-sodium fluoride (18F-NaF) positron emission tomography (PET). Serum Lp(a) was measured using a
kringle IV type 2 immunoassay. Peak aortic jet velocity,
mean gradient and effective orifice area of the bioprosthesis were assessed by TTE. The presence of pannus,
non-calcific leaflet thickening and leaflet calcification
was evaluated on CT angiography. Abnormal PET scan
was defined as increased 18F-NaF uptake [target-tobackground ratio (TBR) >1.3] originating from the
bioprosthetic leaflets. Patients were followed up for 2
years with serial TTE to assess changes in hemodynamic valve function and the development of structural
valve degeneration (SVD), defined according to the
2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of
valvular heart disease.
Results: Serum Lp(a) concentrations (19.9 [8.4 to 76.4]
mg/dL) were available in 97 pts (75 ± 7 yrs, 54% men):
76 (78%) with previous SAVR and 21 (22%) with previous TAVI. Since there are no data on a threshold value
for Lp(a) levels in SVD, we stratified our cohort into
Lp(a) tertiles. There were no baseline differences across
the tertiles for disease severity assessed by TTE (median
peak aortic valve velocity: highest tertile 2.5 [2.3 to 2.9]
m/s versus lower tertiles 2.7 [2.4 to 3.0] m/s, p= 0.204),
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or valve degeneration on CT angiography (highest tertile n=8 versus lower tertiles n=2, p=0.552) and 18FNaF PET (median TBR: highest tertile 1.13 [1.05 to
1.41] versus lower tertiles 1.17 [1.06 to 1.53], p=0.889).
After 2 years of follow up, there were no differences in
annualized change in bioprosthetic function parameters (change in peak aortic valve velocity: highest tertile (0.0 [IQR -0.1 to 0.2] m/s/yr versus lower tertiles
0.1 [0.0 to 0.2] m/s/yr, p= 0.528) or the development of
SVD. On multivariable linear regression analysis, 18FNaF uptake was the only predictor of deterioration in
bioprosthetic valve function. Same analyses restricted
to the SAVR cohort resulted in similar findings.
Conclusions: Serum Lp(a) concentrations were not
associated with imaging or clinical markers of bioprosthetic aortic valve degeneration at baseline or over 24
months of follow up in the studied population. Alternative mechanisms involved in the pathogenesis of
structural bioprosthetic valve degeneration need to be
investigated in order to improve our understanding of
this disease and to accelerate the development of novel
treatments to prevent or inhibit its progression.

189. Asocierea dintre
strainul de rezervor
al atriului stâng și
evenimente adverse
la pacienții cu scleroză
sistemică
A. Giucă1, X. Galloo1, M.C. Meucci1,
J. Bax1, B.A. Popescu2, N. Ajmone
Marsan1, R. Jurcuț2
1

Leiden University Medical Center, Leiden, Olanda
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

2

Introducere: Scleroza sistemică (SSc) este o boală multisistemică autoimună rară, cu prognostic și evoluție
clinică nefavorabile și depozite de fibroză, ca marcă distinctivă. Afectarea miocardică primară în SSc se manifestă în principal prin disfuncție diastolică (DD) a ventriculului stâng (VS), ceea ce conduce la insuficiență
cardiacă cu fracție de ejecție păstrată și reprezintă una
258

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

dintre principalele cauze de deces. Stabilirea prezenței
DD nu este întotdeauna facilă. Recomandările ASE/
EACVI din 2016 pentru diagnosticul ecocardiografic
al DD includ volumul maxim al atriului stâng (AS), indexat la suprafață corporală (LAVi), ca parte integrantă.
Cu toate acestea, modificările funcției fazice AS, cuantificate prin analiza deformării miocardice prin strain (LAS), preced alterările volumetrice.
Obiectiv: Scopul studiului curent este să investigheze
asocierea dintre strainul de rezervor al AS (εR), măsurat cu ajutorul ecocardiografiei speckle-tracking
(STE) și evenimente adverse, definite printr-un endpoint format din deces/spitalizare de cauză cardiovasculară, la pacienții cu SSc.
Material și metodă: În acest studiu multicentric,
pacienții cu SSc evaluați comprehensiv, inclusiv prin
ecocardiografie transtoracică, în ambulatoriul LUMC
(Leiden, Olanda) sau al IUBCV „Prof Dr. C.C. Iliescu“
(București, Romania) au fost incluși în analiză. Cazurile au fost urmărite pentru un end-point primar de
deces sau spitalizare de cauză cardiovasculară. Analiza
Kaplan-Meier a fost folosită pentru estimarea ratei de
supraviețuire la 10 ani și diferențele dintre grupuri au
fost analizate cu ajutorul testului log-rank. Analiza Cox
multivariabilă a fost efectuată pentru identificarea factorilor asociați independent cu end-pointul primar. Un
cut-off optim de 30% a fost selectat cu ajutorul unei
curbe spline pentru a defini valorile reduse/normale
ale εR.
Rezultate: În total, 311 pacienți (54±14 ani, 85% femei)
au fost incluși în studiul actual, din care 106 (34%) au
avut εR <= 30%. Cazurile cu εR redus au fost mai în
vârstă, au avut un procent mai ridicat de fibrilație atrială, funcție pulmonară mai redusă și valori superioare
ale NTproBNP. Ecocardiografic au prezentat fracție de
ejecție a VS, strain global longitudinal al VS (GLS VS)
cu valori reduse și raport E/e› cu valori mai mari. Valori reduse ale εR au fost detectate chiar și când raportul E/e› (indicator de presiuni de umplere crescute ale
VS) se afla în intervalul de normalitate. Pe parcursul
unei perioade medii de urmărire de 107 (IQR: 73,75
către 131,25) luni, 94 (30%) din pacienți au îndeplinit
end-pointul primar. Rata cumulativă de supraviețuire
la 10 ani a fost de 71% în populația totală, cu 62% și
75% pentru εR redus (<=30%) și respectiv εR normal
(>30%) (log-rank p=0,003). În analiză Cox multivariabilă, după ajustarea în funcție de sex, vârstă, DLCO,
NTproBNP, LAVi, E/e›, GLS VS, εR a fost asociat independent cu end-pointul primar (RR 1,027; 95% CI
1,003 - 1,050; p=0,024).
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Concluzii: Alterarea funcției fazice a AS, evaluată prin
STE, poate fi folosită ca și indicator precoce al afectării miocardice primare în SSc, comparativ cu alți parametri convenționali. Suplimentar, conform datelor
noastre, acesta este primul studiu care investighează
asocierea dintre εR și evenimente adverse (deces/spitalizare cardiovasculară) în cadrul unei cohorte multicentrice de mari dimensiuni. Pacienții cu εR redus
au supraviețuire redusă comparativ cu cei cu εR normal. εR este independent asociat cu mortalitate/spitalizare de cauză cardiovasculară, chiar și atunci când
se realizează corecția în funcție de alți factori care
influențează în mod negativ supraviețuirea pacienților
cu SSc.

Association between eft
atrium reservoir strain
and outcomes in systemic
sclerosis patients
Introduction: Systemic sclerosis (SSc) is a rare multisystemic autoimmune disorder, with unfavorable clinical course and prognosis that has fibrosis deposits as
its hallmark. Primary myocardial disease in SSc manifests mainly as left ventricular (LV) diastolic dysfunction (LVDD) leading to heart failure with preserved ejection fraction and represents one of the main causes of
death. Establishing the presence of LVDD is not always
straightforward. The 2016 ASE/EACVI recommendations on the echocardiographic diagnosis of LVDD
include maximum left atrium (LA) volume indexed
for body-mass (LAVi) as an integral part. Nonetheless,
changes in left atrial phasic function quantified by strain (LAS) analysis appear to precede volumetric abnormalities.
Objective: To investigate the association of LA reservoir strain (εR), measured by speckle-tracking echocardiography (STE), and outcomes, defined by a combined
endpoint of death/cardiovascular hospitalisation in SSc
patients.
Material and method: In this multicentric study, patients with SSc attending the outpatient clinic of the
LUMC (Leiden, The Netherlands) or „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Emergency Institute for Cardiovascular Diseases
(Bucharest, Romania) and who received a comprehen-
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sive clinical and transthoracic echocardiographic evaluation were included in the present analysis. Patients
were followed up for the primary end-point of death
and cardiovascular hospitalization. The Kaplan–Meier survival analysis was used to estimate the 10-year
survival rate, and differences between groups were
analyzed using a log-rank test. Multivariable Cox proportional hazards regression analysis was performed to
assess factors that were independently associated with
the primary end-point. An optimal cut-off value of
30% for εR was selected on the spline curve analysis to
define reduced/normal values.
Results: In total 311 patients (54±14 years and 85%
females) were included in the current study, of which
106 (34%) patients had εR <=30%. Patients with reduced εR were older, had a higher percentage of atrial
fibrillation, worse pulmonary function and higher values of NTproBNP. On echocardiography, patients with
reduced εR had lower LV ejection fraction, LV global
longitudinal strain (LV GLS) and higher E/e’ ratio. Reduced values of εR were observed, even when E/e’ ratio (as a marker of high LV filling pressures) presented
normal values.Over a median follow-up of 107 (IQR:
73.75 to 131.25) months, 94 (30%) patients experienced the primary endpoint. The 10-year cumulative survival rate was 71% for the total population with 62%
and 75% for reduced (<=30%) and normal εR (>30%),
respectively (log-rank p=0.003). On multivariable Cox
Regression analysis, after adjusting for age, sex, DLCO,
NTproBNP, LAVi, E/e› and LV GLS, εR was independetly associated with the primary endpoint (HR 1.027;
95% CI 1.003 to 1.050; p=0.024).
Conclusions: Alteration of left atrial phasic function,
evaluated by STE, may be used as an earlier marker
for detecting primary myocardial disease in SSc, compared to conventional parameters. Moreover, to our
knowledge, this is the first study that investigates the
association between εR and outcomes (death/cardiovascular hospitalization) in a large multicentric SSc
cohort. Patients with reduced εR have worse survival
compared to normal εR. εR is independently associated
with death/cardiovascular hospitalization, even when
corrected for other known factors for worse prognosis in the SSc population.
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190. Impactul fibrilației
atriale asupra funcției
cavităților cardiace
stângi determinată
prin ecocardiografie
transtoracică speckletracking și tridimensională
la pacienții cu
cardiomiopatie dilatativă
M.L. Iovanescu1, D.R. Florescu1,
M.D. Toader2, A.S. Marcu1, S. Militaru1,
C. Militaru1, O. Istratoaie1, C. Florescu1,
I. Donoiu1
1

Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Craiova

2

Introducere: Cardiomiopatiile dilatative (CMD) sunt
un grup, de boli ale miocardului, extrem de heterogen, expresia fenotipică a acestora, fiind influențată în
mod semnificativ de prezența diferitelor comorbidități.
Printre acestea se numără aritmiile atriale susținute, cel
mai frecvent fibrilația atrială (FA). Mai mult, apariția
FA la pacienții cu CMD are un rol prognostic dovedit.
Cu toate acestea, impactul real al FA asupra remodelării
geometrice și funcționale a cavităților cardiace stângi la
pacienții cu CMD, evaluată prin tehnici ecocardiografice avansate nu a fost studiat pe larg.
Obiectiv: Scopul acestui studiu a fost evaluarea modificărilor induse de FA asupra geometriei și funcției cordului stâng la pacienții cu CMD prin ecocardiografie
bidimensională speckle-tracking (2DSTE) și tridimensională (3DE) și compararea acestora cu cele întâlnite
la pacienții cu CMD în ritm sinusal (RS).
Material și metodă: Am înrolat prospectiv 77 de
pacienți (63 bărbați, 58 ± 12 ani) diagnosticați cu
CMD, ce au fost împărțiți în două grupuri, în funcție
de prezența RS sau a FA persistente / permanente. Toți
pacienții au fost evaluați prin 2DSTE și 3DE indicată
clinic.
Rezultate: Grupul cu CMD și FA a fost format din 39
de pacienți (35 bărbați, vârsta 58±13 ani), iar grupul cu
CMD în RS din 38 de pacienți (28 bărbați, vârsta 59±11
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ani). A existat o distribuție omogenă a gradului de severitate a insuficienței mitrale și a presiunilor de umplere ale VS între cele două grupuri (p>0,05 pentru ambele). În plus, fracția de ejecție (FE) prin 3DE a VS (31
± 10 vs. 27 ± 9%) și volumele tele-diastolice (115±24 vs.
120 ± 59 mL/m2) și tele-sistolice (81±23 vs. 98±51 ml/
m2) ale VS indexate au fost similare între cele două grupuri (p> 0,05 pentru toți parametrii). În schimb, străinul global longitudinal (GLS) al VS (8±3% vs. 6±3, p=
0,008) în valori absolute, GLS al atriului stâng în faza de
rezervor (13±8% vs. 7±3, p<0,001) și fracția de golire a
AS prin 3DE (33±16% vs. 17±6, p< 0,001) au fost semnificativ mai mari, iar volumele maxime (43 ± 15 vs.
53±15 mL/m2, p=0,015) și minime (31±15 vs. 44±12
mL/m2, p=0,001) indexate ale AS semnificativ mai mici
în grupul în RS comparativ cu pacienții cu FA.
Concluzii: Apariția FA la pacienții cu FA este asociată
cu o reducere suplimentară a GLS al VS în ciuda volumelor indexate și FE ale VS similare în comparație cu
pacienții în RS. De asemenea, aceasta contribuie la o
creștere suplimentară a dimensiunilor atriului stâng și
la scăderea funcției acestuia, în prezența unei severități
a insuficienței mitrale și a unor presiuni de umplere ale
VS similare cu cele întâlnite la pacienții cu CMD în RS.

Impact of atrial
fibrillation on left heart
chambers’ function
by speckle-tracking
and three-dimensional
echocardiography in
patients with dilated
cardiomyopathy
Introduction: Dilated cardiomyopathies (DCM) are an
extremely heterogenous group of myocardial disorders,
their phenotypic heterogenicity being significantly influenced by the presence of various overlapping comorbidities, including sustained atrial arrhythmias,
most commonly atrial fibrillation (AF). Furthermore, the occurrence of AF in patients with DCM has a
proven prognostic role. However, the actual impact of
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AF on left cardiac chambers’ geometrical and functional remodeling in patients with DCM evaluated using
advanced echocardiography techniques has not been
extensively studied.
Objective: The aim of this study was to evaluate the impact of AF on the geometry and function of left heart
chambers’ using two dimensional-speckle tracking
echocardiography (2DSTE), and three-dimensional
echocardiography (3DE), compared to patients in sinus rhythm (SR).
Material and method: We prospectively enrolled 77
patients (63 men, 58 ± 12 years) diagnosed with DCM.
The patients were divided in two groups, according to
the presence of SR or persistent/permanent AF. All patients underwent comprehensive clinically-indicated
transthoracic 2DSTE and 3DE.
Results: The AF-group consisted of 39 patients (35 men,
age 58 ± 13 years), and the SR-group of 38 patients (28
men, age 59 ± 11 years). There was a homogenous distribution of mitral regurgitation severity grading and
increase in LV filling pressures between the two groups
(p>0.05 for both). Furthermore, 3DE LV ejection fraction (EF, 31 ± 10 vs. 27 ± 9%), and LV end-diastolic
(115 ± 24 vs. 120 ± 59 mL/m²), and end-systolic (81
± 23 vs. 98 ± 51 mL/m²) indexed volumes were similar in both the SR-group and the AF-group (p>0.05 for
all). Conversely, LV global longitudinal strain (GLS, 8
± 3% vs. 6 ± 3, p=0.008) in absolute values, biplane left
atrium (LA) GLS in the reservoir phase (13 ± 8% vs. 7
± 3, p<0.001), and 3D LA emptying fraction (33 ± 16%
vs.17 ± 6, p<0.001) were significantly higher, and 3D
LA maximum (43 ± 15 vs. 53 ± 15 mL/m², p=0.015),
and minimum (31 ± 15 vs. 44 ± 12 mL/m², p=0.001)
indexed volumes significantly lower in the SR-group.
Conclusions: The occurrence of AF in DCM is associated with a further reduction in LV GLS compared
to patients in SR, despite similar LV indexed volumes
and EF. It also contributes to an additional increase in
LA size and decrease in its function, in the presence
of similar mitral regurgitation severity and LV filling
pressures.
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191. Evaluarea inflamației
de la nivelul țesutului
adipos pericoronarian
folosind angio-CT și
inteligența artificială la
pacienții post-COVID
B.B. Mátyás, I. Benedek, D. Opincariu,
E. Blîndu, A. Roșca, T. Benedek
Centrul Medical Cardiomed, Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George. E. Palade“, Târgu Mureș

Introducere: Țesutul adipos epicardic joacă un rol important în progresia bolilor ateromatoase prin secreția
de adipokine, care acționează ca mediatori endocrini
și pot duce la disfuncția endotelială. Atenuarea CT al
țesutului adipos din jurul arterelor coronare reflectă
inflamația coronariană și este asociată cu vulnerabilitatea plăcii. Scorul indicelui de atenuare a grăsimii (scorul FAI – fat attenuation index) este un parametru nou,
bazat pe inteligența artificială, care măsoară inflamația
coronariană.
Obiectiv: Scopul acestui studiu a fost de a investiga
particularitățile scorului FAI la pacienții care au fost
supuși unor tehnici avansate de examinare CCTA și
analiză bazată pe inteligență artificială (bazată pe IA)
pentru durerea toracică în primele luni după o infecție
cu COVID-19.
Material și metodă: În studiul nostru, un total de 85 de
pacienți (vârsta medie de 62,20 +/- 9,54) au fost înrolați
cu dureri toracice și plăci coronariene obstructive, dintre care 35 au avut infecție cu COVID-19 cu câteva luni
înainte de examinarea CCTA - Grupul 1. Grupul 2 a
fost format din 50 de pacienți, ajustați în funcție de vârstă și sex, care nu au prezentat infecție cu coronavirus
înainte de examinarea CCTA. Pentru fiecare pacient au
fost observate și analizate caracteristicile demografice
și paraclinice, factorii de risc cardiovasculari și apariția
semnelor și simptomelor înainte de examinarea CCTA.
La toți pacienții, scorurile FAI și FAI bazate pe IA au
fost calculate pentru fiecare arteră coronară.
Rezultate: Scorul mediu FAI între grupurile de studiu
selectate a fost semnificativ diferit (12,98 +/- 12,67 vs.
14,60 +/- 10,22, p= 0,0028). Cu toate acestea, subanaliza FAI, în funcție de distribuția coronariană, a arătat că
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pacienții post-COVID au avut un grad semnificativ mai
mare de inflamație în artera coronară dreaptă, decât în
artera coronară stângă, în timp ce această diferență nu
a fost semnificativă pentru pacienții non-COVID. FAI
coronarian drept a fost de 17,06 +/- 16,48 în grupul 1
comparativ cu un FAI coronarian stâng de 9,67+/-7,46
în grupul COVID-19 (p=0,0027), în grupul non-COVID această diferență nu a fost semnificativă statistic
(15,20+ /- 9,84 versus 12,80+/-7,25, p= 0,3004).
Concluzii: Infecția cu COVID-19 este asociată cu un
risc mai mare de vulnerabilitate a plăcii coronariene,
care se reflectă prin inflamația crescută a țesutului
adipos pericoronarian, iar aceasta poate fi corelată
cu distribuția plăcilor în teritoriul coronarian. Plăcile situate în artera coronară dreaptă sunt mai expuse
inflamației la pacienții post-COVID. Noul indice FAI
bazat pe IA, poate fi un instrument util în imagistică
non-invazivă CCTA pentru a detecta precoce riscul
de a dezvolta sindroame coronariene acute la pacienții
post-COVID.

Assessment of the
pericoronary adipose
tissue inflammation
using CCTA and Artificial
Intelligence in post-COVID
patients
Introduction: Epicardial adipose tissue plays an important role in the progression of atheromatous diseases via secretion of adipokines, which act as endocrine
mediators and may lead to endothelial dysfunction. CT
attenuation of adipose tissue surrounding coronary arteries reflects coronary inflammation and is associated
with plaque vulnerability. Fat attenuation index score
(FAI score) is a new, artificial intelligence-powered parameter, which measures coronary inflammation.
Objective: The aim of this study was to investigate the
particularities of FAI score in patients who underwent
advanced techniques of CCTA examination and artificial intelligence based (AI - based) analysis for chest
pain in the first months after a COVID-19 infection.
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Material and method: In our study, total 85 patients
(mean age 62.20 +/- 9.54) were enrolled with chest
pain and obstructive coronary plaques, from which 35
had COVID-19 infection a few months prior to CCTA
examination - Group 1. Group 2 consisted in 50 patients, age and gender adjusted, who did not presented
coronavirus infection prior to CCTA examination. For
every patients were observed and analyzed the demographic and paraclinical characteristics, cardiovascular
risk factors and the onset of signs and symptoms before
CCTA examination. In all patients, FAI and AI - based
FAI score were calculated for each coronary artery.
Results: The average FAI score between the selected
study groups was significantly different (12.98 +/- 12.67
vs. 14.60 +/- 10.22, p= 0.0028). However, FAI subanalysis according to coronary distribution revealed
that post-COVID patients had a significantly higher
degree of inflammation in the right coronary arteries
than in the left coronary arteries, while this difference
was not significant for non-COVID patients. Right coronary FAI was 17.06 +/- 16.48 in group 1 compared
to a Left coronary FAI of 9.67 +/- 7.46 in the COVID
group (p=0.0027), in the non-COVID group this difference was not statistically significant (15.20 +/- 9.84
versus 12.80 +/- 7.25, p=0.3004).
Conclusions: COVID-19 infection is associated with a
higher risk of coronary plaque vulnerabilization, which
is reflected by the increased inflammation of pericoronary fat, and this may be correlated with distribution of
plaques in the coronary territory. Plaques located in the
right coronary artery are more exposed to inflammatory injury in post-COVID patients. The novel, AI-based FAI index may be a useful tool in the non-invasive
CCTA imaging to early detect the risk of the acute coronary syndromes in post-COVID patients.
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192. Cuplarea
ventricul drept-arteră
pulmonară evaluată
prin ecocardiografie
tridimensională – valoare
predictivă mai bună la
pacienții cu hipertensiune
pulmonară comparativ cu
parametrul surogat obținut
prin ecocardiografie
bidimensională
D.N. Radu1, R. Enache2, A. Călin2,
C.C. Beladan2, M. Roșca2, R. Jurcuț2,
P. Platon1, L. Predescu1, C. Ginghină2,
I.M. Coman2, B.A. Popescu2
1

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Carol Davila“, București

Introducere: În cazul pacienților cu hipertensiune
pulmonară (HTP), funcția ventriculului drept (VD)
are o valoare prognostică bine cunoscută. Date recente
sugerează cuplarea ventricul drept -arteră pulmonară
(VD-AP) ca fiind un factor independent de prognostic
în acest context. Cuplarea VD-AP poate fi evaluată invaziv prin raportul elastanță ventriculară telesistolică/
elastanță arterială sau neinvaziv, utilizând parametrii
surogat, precum raportul între volumul bataie (VB)
al VD și volumul telesistolic (VTS) al VD (obținute
prin imagistică tip rezonanță magnetică) sau raportul
TAPSE/presiune arterială pulmonară sistolică (PAPs)
obținut prin ecocardiografie bidimensională (2D).
Datele privind raportul VBVD/VTSVD obținut prin
ecocardiografie tridimensională (3D) ca parametru de
cuplare VD-AP în cazul pacienților cu HTP sunt insuficiente.
Obiectiv: Obiectivul principal al studiului de față a
fost evaluarea cuplării VD-AP prin raportul VBVD/
VTSVD obținut prin ecocardiografie 3D și a valorii
sale prognostice la pacienții cu HTP precapilară com-
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parativ cu raportul validat TAPSE/PSAP obținut prin
ecocardiografie 2D.
Material și metodă: Au fost incluși în studiu 32 de
pacienți (40 ± 13 ani, 27 femei) cu HTP precapilară
aflați în tratament vasodilatator pulmonar specific și 25
de subiecți normali cu distribuție similară de vârsta și
sex (37 ± 9 ani, 18 femei). Au fost evaluate date clinice,
biologice (valoarea BNP) și ecocardiografice - parametrii de funcție VD (TAPSE, velocitatea tisulară sistolică
maximă S-VD, velocitatea tisulară protodiastolică eVD, rata de modificare a ariei VD, indicele Tei, accelerarea izovolumică, fracția de ejecție a VD obținută prin
ecocardiografie 3D). Deformarea longitudinală a VD a
fost masurată prin ecocardiografie 2D speckle-tracking
ca media a 6 segmente (deformare longitudinala globală), respectiv 3 segmente (deformarea peretelui liber).
Cuplarea VD-AP a fost evaluată prin raporturile TAPSE/PAPs și VBVD/VTSVD (obținut prin ecocardiografie 3D). Perioada de urmărire a fost 41 luni (2-77), iar
obiectivul principal a fost decesul de cauză cardiacă.
Rezultate: În cazul pacienților cu HTP, parametrii
de funcție VD obținuți prin ecocardiografie 2D și 3D
și parametrii de cuplare VD-AP au fost semnificativ alterați comparativ cu grupul control (p<0,001).
La momentul inițial, raporturile VBVD/VTSVD și
TAPSE/PAPs s-au corelat semnificativ unul cu celălalt
(r=0,51, p=0,003), ambele s-au corelat cu parametrii de
funcție VD, în timp ce doar raportul VBVD/VTSVD
s-a corelat cu valoarea BNP și clasa funcțională OMS
(0,71 ± 0,16 în clasa II, 0,66 ± 0,21 în clasa III, 0,34 ±
0,14 în clasa IV, p=0,01). Pe durata urmăririi clinice, 5
pacienți au decedat, aceștia având la momentul inițial
valori mai mari ale BNP (lnBNP 5,91 ± 1,62 vs. 4,32 ±
1,29, p= 0,02) și valori mai mici ale TAPSE (15 ± 4 vs.
18 ± 3mm, p=0,03), S-VD (9,2 ± 2,3 vs. 11,1 ± 1,8cm/s,
p=0,04), ale deformării longitudinale a peretelui liber
VD (-11,6 ± 6,6 vs. -18,1 ± 5,3%, p= 0,02), fracției de
ejecție a VD (32 ± 11 vs. 40 ± 7%, p= 0,04) și raportului
VBVD/VTSVD (0,49 ± 0,22 vs. 0,68 ± 0,19, p= 0,05),
dar valori similare pentru raportul TAPSE/PASP (0,18
± 0,10 vs. 0,20 ± 0,05 mm/mmHg, p=0,75).
Concluzii: În cazul pacienților cu HTP, raportul
VBVD/VTSVD obținut prin ecocardiografie 3D ca parametru de cuplare VD-AP este modificat și se corelează cu statusul clinic și cu parametrii de funcție VD. Pe
lângă parametrii de funcție VD și valoarea BNP, raportul VBVD/VTSVD pare să fie un predictor mai bun al
evoluției clinice la acești pacienți comparativ cu raportul TAPSE/PAPs.
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Right ventricularpulmonary artery coupling
ratio derived from 3D
echocardiography and
not 2D echocardiographic
surrogate parameter
predicts outcome in
patients with precapillary
pulmonary hypertension
Introduction: In patients with pulmonary hypertension (PH), right ventricular (RV) function has a wellknown prognostic value. Recent data suggest that right
ventricular-pulmonary artery (RV-PA) coupling is an
independent predictor of outcome in this setting. RVPA coupling can be assessed invasively as the endsystolic/arterial elastance ratio or noninvasively using surrogates such as CMR-derived RV stroke-volume (SV) to
endsystolic volume (ESV) ratio or 2D echocardiography-derived TAPSE/PASP ratio. Data regarding the 3D
echocardiography-derived RV SV/ESV as parameter of
RV-PA coupling in PH patients are scarce.
Objective: The main objective of this study was to
assess the RV-PA coupling as 3DE-RV SV/ESV ratio
and its impact on clinical outcome in patients with precapillary PH compared with the validated 2DE-TAPSE/PASP.
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Material and method: Thirty-two patients (40 ± 13
years, 27 women) with precapillary PH receiving vasodilator therapy and 25 controls of similar age and
gender (37 ± 9 years, 18 women) were studied. Clinical
data, BNP levels and RV function parameters (TAPSE,
free-RV wall S- and e’-wave, RV FAC, Tei index, RVIVA, RVEF by 3DE) were assessed. RV global longitudinal strain (RV-GLS) was measured as the average of
6 segments and RV free wall strain as the average of
3 segments by speckle-tracking 2DE. RV-PA coupling
was assessed as TAPSE/PASP and 3DE-RV SV/ESV ratios. PH patients were followed for 41 months (2-77).
Cardiac death was the endpoint.
Results: PH patients had impaired 2DE and 3DE RV
function parameters and RV-PA coupling compared to
controls (p<0.001). At baseline, 3DE-RV SV/ESV and
TAPSE/PAPS correlated with each other (r= 0.51, p=
0.003) and both correlated with RV function parameters, but only SV/ESV correlated with BNP levels (Table) and WHO functional class (0.71 ± 0.16 in class II,
0.66 ± 0.21 in class III, 0.34 ± 0.14 in class IV, p=0.01).
During follow-up, 5 patients died and these patients
had at baseline higher BNP levels (LnBNP 5.91 ± 1.62
vs. 4.32 ± 1.29, p=0.02) and lower values of TAPSE
(15 ± 4 vs. 18 ± 3 mm, p= 0.03), S-RV (9.2 ± 2.3 vs.
11.1 ± 1.8 cm/s, p= 0.04), RV free wall strain (-11.6 ±
6.6 vs. -18.1 ± 5.3%, p= 0.02), RVEF (32 ± 11 vs. 40 ±
7%, p=0.04), and SV/ESV (0.49 ± 0.22 vs. 0.68 ± 0.19,
p=0.05), but similar values for TAPSE/PASP (0.18 ±
0.10 vs. 0.20 ± 0.05 mm/mmHg, p=0.75).
Conclusion: In PH patients, 3DE-RV SV/ESV ratio as
parameter of RV-PA coupling is altered and correlates
with clinical status and RV function parameters. Besides parameters of RV function and BNP levels, 3DERV SV/ESV ratio seems a better predictor than TAPSE/
PASP in this setting.
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193. Valoarea predictivă a
deformării arterei carotide
și a ratei de deformare în
evaluarea riscului la
3 ani de accident vascular
cerebral și sindrom
coronarian acut la pacienții
cu sindrom metabolic.
D.A. Arnăutu, C. Văcărescu, S.F. Arnăutu,
M. Andor, M. C. Tomescu, D. Cozma,
D. Gaiță
Departamentul de Cardiologie, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș“, Timișoara

Obiectiv: Scopul acestui studiu este de a vedea dacă
strain-ul și strain rate-ul carotidian pot prezice evenimente cardio-vasculare majore (ECVM) pe o perioadă
de 3 ani la persoanele cu sindrom metabolic (SM).
Materiale și metodă: În această cercetare observațională
prospectivă, am înrolat 220 de pacienți adulți cu SM
(60,7 ± 7,5 ani, 53% bărbați). Ecografia 2D speckle
tracking bilaterală la nivelul arterei carotide comune
(ACC) a fost utilizată pentru a determina deformarea
circumferențială de vârf (DC) și rata de deformare
circumferențială de vârf (RDC). Rezultatele clinice au
fost evaluate pe parcursul unei perioade de urmărire
de trei ani.
Rezultate: După o perioadă de urmărire de 3 ani, 14
(7%) au suferit ECVM: opt (4%) au suferit un accident vascular cerebral ischemic aterotrombotic, patru
(2%) au avut sindrom coronarian acut și doi (1%) au
fost internați pentru insuficiență cardiacă. Analiza de
regresie univariată a caracteristicilor clinice și ecocardiografice ale pacienților cu SM a constatat, că vârsta,
hipertensiunea sistemică, diabetul zaharat, strain-ul
circumferențial și strain rate-ul circumferențial al ACC
au fost asociate semnificativ cu riscul de ECVM. Re-

gresia logistică multivariată a identificat doi predictori
independenți ai ECVM la pacienții cu SM și anume DC
(%) și RDC (1/s) legate de ACC, P< 0,01. Analizele curbei ROC ale acestor predictori independenți ai ECVM,
au indicat sensibilități și specificități adecvate. DC
(AUC=0,806, sensibilitate=82,6%, specificitate=79,2%,
P<0,0001); RDC (AUC=0,779, sensibilitate=82,6%,
specificitate=72,4%, P<0,0001). Valorile limită au fost
≤ 2,9% pentru DC carotidiană și ≤0,35 s-1 pentru RDC
carotidiană. Folosind aceste valori limită, am obținut
curbele de supraviețuire Kaplan-Meier, iar acestea au
arătat că ECVM, accidentul vascular cerebral ischemic
și supraviețuirea, fără ACS, au fost semnificativ mai
mici în rândul pacienților cu SM cu DC și RDC carotidiană mai scăzută (P< 0,0001).
Concluzii: Strain-ul carotidian și strain rate-ul carotidian au fost predictori independenți ai evenimentelor
cardio- și cerebrovasculare majore la pacienții cu SM
monitorizați prospectiv fără boală cardiovasculară stabilită. Deformarea carotidiană ar putea fi valoroasă ca
indicator de prognostic timpuriu al riscului cardiovascular la acest grup de populație.

The predictive value of
carotid artery strain and
strain-rate in assessing the
3-year risk for stroke and
acute coronary syndrome
in patients with metabolic
syndrome
Objective: The goal of this study is to see if carotid
strain and strain rate can predict major cardio-vascular
events (MACE) in people who have metabolic syndrome (MS) over a 3-year period of time.
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Materials and method: In this prospective observational research, we enrolled 220 adult MS patients (60.7 ±
7.5 years old, 53% male). Bilateral 2D common carotid
artery (CCA) speckle-tracking ultrasound was used to
determine the peak circumferential strain (CS) and the
peak circumferential strain rate (CSR). Clinical outcomes were assessed throughout a three-year follow-up
period.
Results: After a 3-year follow-up period follow-up, 14
(7%) experienced MACE: Eight (4%) suffered an atherothrombotic ischemic stroke, four (2%) had acute
coronary syndrome, and two (1%) were hospitalized
for heart failure. Univariate regression analysis of the
clinical and echocardiographic features of the MS patients found that age, systemic hypertension, diabetes
mellitus, and the CCA circumferential strain and strain rate were significantly associated with the risk of
MACE. Multivariate logistic regression identified two
independent predictors of MACE in patients with MS,
namely the CCA-related CS (%) and CSR (1/s), P<0.01.
The ROC curve analyses of these independent predictors of MACE indicated appropriate sensitivities and
specificities. CS (AUC=0.806, sensitivity=82.6%, specificity=79.2%, P<0.0001); CSR (AUC=0.779, sensitivity=82.6%, specificity=72.4%, P<0.0001). The cut-off
values were ≤ 2.9% for carotid CS and ≤ 0.35 s-1 for
carotid CSR. Using these cut-off values, we obtained
Kaplan-Meier survival curves, and these showed that
MACE, ischemic stroke, and ACS-free survival was
significantly lower among the MS patients with lower
carotid CS and CSR (P<0.0001)
Conclusion: Carotid CS and CSR were independent
predictors of major cardio- and cerebrovascular events
in prospectively monitored MS patients without established cardiovascular disease. Carotid deformation
could be valuable as an early prognostic indicator for
the cardiovascular risk in this population group.
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194. Stimularea cardiacă
parahisiană – analiză
preliminară de fezabilitate
și siguranță a procedurii
A. Badiul, C. Iorgulescu, D.A. Radu,
C. Cojocaru, R. Vătășescu
Spitalul Clinic de Urgență, București

Introducere: Stimularea cardiacă, permanentă, apicală
sau septală a ventriculului drept determină o activare
dissincronă a ventriculului stâng cu efectele nocive ale
acesteia, asociate cu un risc crescut de fibrilație atrială,
insuficiență cardiacă și mortalitate. Stimularea de sistem excitoconductor este o tehnică, ce permite activarea fiziologică a ventriculilor, prin urmare, atenuând
complicațiile stimulării cardiace clasice.
Obiectiv: Obiectivul studiului a fost de a stabili fezabilitatea și siguranța tehnicilor noi de stimulare cardiacă
parahisiană.
Materiale și metodă: Au fost incluși retrospectiv 64 de
pacienți cu indicație de stimulare cardiacă permanentă. Identificarea zonei de fascicul His s-a efectuat prin
tehnica de „pace-mapping” ± identificare potențial de
His pe analizor, fără sistem de electrofiziologie. Succesul procedural a fost definit ca stimularea parahisiană
selectivă la pacienții cu QRS stimulat identic cu cel
spontan și interval izoelectric între artefactul de stimulare și QRS sau la pacienții la care s-a obținut corecția
de bloc de ramură. Stimularea parahisiană neselectivă a
fost definită prin QRS stimulat cu ax similar celui spontan și durată < 120 ms, cu captură miocardică locală
(aspect de undă delta).
Rezultate: Vârsta medie a pacienților a fost de 73 ± 13
ani, 30 (49%) de sex masculin, 21 (34%) cu BAV complet, 17 (27%) cu BAV grad II, 10 (16%) cu fibrilație
atrială cu AV lentă, și 12 (23%) cu alte indicații de stimulare cardiacă. Au fost folosite sonde clasice cu stilet și spiră retractabilă, fără teacă de suport. Treizeci și
nouă (63%) de pacienți aveau QRS spontan îngust și respectiv 22 (37%) erau cu tulburări de conducere intraventriculare (TCIV). Succesul procedural a fost obținut
la 61 (95%) din pacienți, la 47% stimulare hisiană selectivă, 53% stimulare parahisiană neselectivă. Durata
medie a complexului QRS stimulat a fost de 95 ± 18ms
(70-120ms), pragul de captură a fost 2 ± 1,39V/0,86
± 0,25ms pentru stimularea hisiana selectiva si 1,5 ±
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1,1V/0,8 ± 0,28ms pentru stimularea parahisiană neselectivă, detecția ventriculară medie a fost 6,32 ± 4,7mV
(1,4 - 11mV). Timpul mediu de scopie a fost 11,64 ± 12
min (1,56 -71 min), cu scurtarea semnificativă a timpului mediu de scopie la ultimele 20% din proceduri. Patru pacienți (6.2%) au avut complicații – depoziționare
de sondă stimulare parahisiană.
Concluzii: Stimularea cardiacă parahisiană este o tehnică sigură și fezabilă, cu rată mare de succes și praguri
de stimulare acceptabile, atât pentru stimularea parahisiană selectivă, cât și neselectivă. Rata crescută de
complicații poate fi asociată cu curba de învățare a noii
metode de stimulare.

Parahisian pacing – a
preliminary analysis of
safety and feasibility of
the procedure
Introduction: Apical or septal right ventricular (RV)
pacing leads to dyssynchronous activation of left ventricle, associated with high risk of atrial fibrillation,
heart failure and mortality. Conduction system pacing
is a new technique which preserves physiological activation of ventricles and therefore mitigate complication of RV pacing.
Objective: We studied feasibility and safety of parahisian pacing.
Materials and methods: We included in a retrospective manner 64 patients with indication for permanent cardiac pacing. His bundle region was identified
through pace-mapping ± mapping of His electrogram
with pacing system analyzer. Procedural success was
defined as selective His bundle pacing (S-HBP) if paced QRS morphology was identical to native QRS, with
isoelectric stimulus to QRS interval and if correction of
bundle branch block was obtained, nonselective pacing
(NS-HBP) was defined as paced QRS with the same
electrical axis as native QRS and duration < 120 ms
(with a delta wave due to local ventricular activation).
Results: Mean age was 73 ± 13 years, 30 (49%) male,
21 (34%) with third-degree AV block, 17 (27%) second-degree AV block, 10 (16%) had narrow QRS, 21
(34%) with third-degree AV block, 17 (27%) with se-
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cond-degree AV block, 10 (16%) with atrial fibrillation with slow ventricular response and 12 (23%) with
other indications for cardiac pacing. We used standard
stylet-driven leads with retractable screw, without implantation tools designed for His bundle pacing. There
were 39 (63%) patients with narrow native QRS and 22
(37%) with intraventricular conduction delay (RBBB,
LBBB, fascicular of bifascicular block). Procedural success was obtained in 61 (95%) patients, 47% S-HBP and
53% NS-HBP. The mean paced QRS duration was 95 ±
18ms (70-120 ms), mean ventricular threshold was 2 ±
1.39V/0.86 ± 0.25ms for S-HBP and 1.5 ± 1.1V/0.8 ±
0.28ms for NS-HBP, mean R wave amplitude was 6.32
± 4.7mV (1.4 -11 mV). Mean fluoroscopy time was
11.64 ± 12 min (1.56-71 min), a significant shorter fluoroscopy time was registered in the last 20% percent
of procedures. Lead dislodgement was observed in 4
patients.
Conclusions: Parahisian pacing is a safe and feasible
technique, with high success rate and acceptable thresholds for both S-HBP and NS- HBP. High complication rate could be associated with the learning curve of
the new technique.

195. Hemodinamica
intrarenală și carotidiană
la pacienții cu insuficiență
cardiacă și fracție de
ejecție ușor redusă
(HFmrEF)
I. Cabac-Pogorevici1, V. Revenco1,
G. Mihalache1, I. Jitari2
1Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu“, Chișinău
2Institutul de Cardiologie, Secția de Chirurgie
cardiacă, Chișinău

Obiectiv: Scopul studiului nostru este de a explora determinații clinici ai hemodinamicii intrarenale
(HIR) și ai hemodinamicii carotidiene, la un grup de
pacienți cu insuficiență cardiacă și fracție de ejecție
ușor redusă (ICFEur).
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Material și metodă: Populația studiului nostru a fost
de 132 de pacienți (68 de femei și 56 de bărbați, vârsta medie 60,65 ± 16,50 ani) cu ICFEur. Toți subiecții
au fost supuși anamnezei clinice atente și examinării
fizice. La toți subiecții s-a efectuat un studiu ecocardiografic complet, monitorizare ambulatorie a tensiunii
arteriale și ecografie Doppler color a arterei carotide
externe, arterelor renale și intrarenale. Măsurătorile
Doppler intrarenal au fost repetate în trei părți ale ambilor rinichi (superior, median și inferior) până când
au fost obținute trei modele de undă, reproductibile.
S-au obținut următorii parametri HIR: indicele rezistiv renal (IRR), indicele pulsatil renal (IPR), timpul de
accelerație (TA), precum și indicele rezistiv carotidian
(IRC) și indicele pulsatil carotidian (IPC).
Rezultate: IRR mediu a fost 0,6682 ± 0,0463, IPR mediu 1,2533 ± 0,178, TA mediu 66,68 ± 2,324 ms, IRC
mediu 0,8912 ± 0,0941, IPC 1,5612 ± 0,345 ± 0,324 ms
Tensiunea arterială sistolică ambulatorie (TAS) a fost
de 153,73 ± 12,82 mmHg, TAS medie pe timp de noapte a fost de 148,32 ± 16,35 mmHg, TAS medie pe 24 de
ore a fost de 146,12 ± 13,96 mmHg, tensiunea arterială
medie diastolică în timpul zilei (TAD) a fost de 92,07
± 18,93 mmHg, TAD medie pe timp de noapte 81,79 ±
8,34 mmHg medie 24 de ore TAD 86,59 ± 6,78 mmHg.
Presiunea medie a pulsului (PP) a fost de 59,10 ± 22,90
mmHg. Frecvența cardiacă (FCC) medie pe 24 de ore
a fost de 75,14 ± 26,86 bătăi/minut. IRR, precum și
IPR au fost corelate negativ cu TAD ambulatorie în 24
de ore (r = -0,239, p < 0,01), (r = -0,139, p <0,01), TAD
medie pe timp de noapte (r=-0,299, p<0,01), (r=0,129,
p<0,01), HR (r=-0,326, p<0,01), (-0,123, P <0,01). A
existat o asociere pozitivă numai a IRR cu TAS ambulatorie în 24 de ore (r= 0,359, p < 0,01), TAS medie în timpul zilei (r=0,260, p< 0,05) PP ambulatorie (r=0,266,
p < 0,01), vârsta (r = 0,253, p< 0,01), masa ventriculară
stângă (MVS) (r=0,459, p < 0,001) și grosimea relativă
a peretelui (GPR) (r=0,293, p<0,01), statistic semnificativă chiar și după ajustarea pentru diverși factori
coexistenți. IRC, precum și IPC au fost corelați negativ
cu TAD ambulatorie în 24 de ore (r= -0,139, p < 0,01),
(r= -0,147, p < 0,01), TAD medie pe timp de noapte
(r=-0,216, p<0,01), (r=-0,107, p<0,01), FCC (r=-0,254,
p<0,01), (-0,104, P<0,01). În analiza de regresie multiplă, TAS medie în 24 de ore, TAS în timpul zilei, PP
(p<0,01) și LVM (p<0,05) au fost relevate ca principali determinanți ai IRR, IPR, IRC, IPC la pacienții cu
ICFEur, între timp noi nu am găsit o corelație importantă între TA și niciun parametru clinic sau hemodinamic în acest grup particular de pacienți.
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Concluzii: Pe lângă proprietățile vasculare renale locale, factorii hemodinamici carotidieni au o influență
semnificativă asupra tiparelor arteriale intrarenale la
pacienții cu HFmrEF.

Intrarenal and carotid
haemodynamics in patients
with heart failure and
mildly reduced ejection
fraction (HFmrEF)
Objective: The aim of our study is to explore the clinical determinants of the intrarenal haemodynamics
(IRH) and carotid haemodynamics in a group of patients with heart failure and mildly reduced ejection
fraction (HFmrEF).
Materials and methods: The population of our study
were 132 patients (68 females and 56 males, mean age
60.65 ± 16.50 years) with HFmrEF. All subjects underwent careful clinical history and physical examination. A complete echocardiographic study, ambulatory
blood pressure monitoring and color Doppler ultrasound of external carotid artery, renal and intrarenal
arteries were performed to all the subjects. Intrarenal
Doppler measurements were repeated in three parts of
both kidneys (superior, median, and lower) until three
reproducible waveforms were obtained. The following
IRH parameters were obtained: renal resistive index
(RRI), renal pulsatile index (RPI), acceleration time
(AT), as well as carotid resistive index (CRI) and carotid pulsatile index (CPI).
Results: The mean RRI was 0.6682 ± 0.0463, mean RPI
1.2533 ± 0.178, mean AT 66.68 ± 2.324 ms, mean CRI
0.8912 ± 0.0941, CPI 1.5612 ± 0.345, mean daytime
ambulatory systolic blood pressure (SBP) was 153.73
± 12.82 mmHg, mean nighttime SBP was 148.32 ±
16.35 mmHg, mean 24 hours SBP was 146.12 ± 13.96
mmHg, mean daytime ambulatory diastolic blood pressure (DBP) was 92.07 ± 18.93 mmHg, mean nighttime
DBP 81.79 ± 8.34 mmHg mean 24 hours DBP 86.59 ±
6.78 mmHg. The mean pulse pressure (PP) was 59.10
± 22.90 mmHg. The mean 24 hours heart rate (HR)
was 75.14 ± 26.86 beats/minute. RRI as well as the RPI
were negatively related to ambulatory 24 hours DBP
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(r = -0.239, p < 0.01), (r = -0.139, p <0.01), mean nighttime DBP (r=-0.299, p< 0.01), (r=-0,129, p< 0.01),
HR (r=-0.326, p< 0.01), (-0.123, P<0.01). There was
a positive association of only IRR with ambulatory
24 hours SBP (r =0.359, p < 0.01), mean daytime SBP
(r=0.260, p<0.05) ambulatory PP (r =0.266, p < 0.01),
age (r=0.253, p< 0.01), left ventricular mass (LVM) (r
= 0.459, p < 0.001) and relative wall thickness (RWT)
(r= 0.293, p< 0,01), statistically significant even after
adjustment for various confounding factors. CRI as
well as the CPI were negatively related to ambulatory
24 hours DBP (r = -0.139, p < 0.01), (r = -0.147, p < 0.01),
mean nighttime DBP (r =-0.216, p<0.01), (r=-0.107,
p<0.01), HR (r= -0.254, p< 0.01), (-0.104, P<0.01). In
multiple regression analysis, mean 24 hours SBP, daytime SBP, PP (p<0.01) and LVM (p< 0.05) were revealed
as main determinants of RRI, RPI, CRI, CPI in patients
with HFmrEF, meanwhile we didn’t find an important
correlation of AT and any clinical or haemodynamic
parameter in this particular group of patients.
Conclusions: In addition to local renal vascular properties, the carotid haemodynamic factors have a significant influence on the intrarenal arterial patterns in
patients with HFmrEF.

196. Influența disfuncției
de ventricul drept asupra
capacității de efort în
perioada precoce după
revascularizare miocardică
J. Cazacu, D. Bursacosvchi, D. Lisii,
E. Vataman
Institutul de Cardiologie, Chișinău

Introducere: Este bine cunoscut faptul că, capacitatea
de efort este asociată cu mortalitatea și morbiditatea la
pacienții cu insuficiență cardiacă. Disfuncția de ventricul drept (DVD) pare a fi un predictor independent
al intoleranței la efort, însă influența acesteia asupra
capacității de efort a bolnavilor, în perioada precoce,
după revascularizare miocardică ramâne neclară.
Obiectiv: Scopul acestei cercetări este aprecierea influenței DVD asupra capacității de efort, evaluată prin
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intermediul testului de efort cardiopulmonar (TECP),
la 3 luni după revascularizare miocardică prin by-pass
coronarian (B/Pc) sau angioplastie coronariană percutană (PCI).
Material și metodă: Cercetarea în cauză este un studiu
prospectiv care a inclus 114 pacienți cu vârsta medie de
61,0 ± 8,2 ani, dintre care 89,4% erau de sex masculin.
Subiecții au fost urmăriți la 3 luni de la externarea din
secția de Reabilitare cardiacă după revascularizare miocardică prin B/Pc sau PCI. Ei au fost divizați în 2 grupuri în funcție de prezența DVD. DVD a fost stabilită
în urma examenului ecocardiografic (EcoCG) în cazul
prezenței unuia dintre următoarele criterii: excursia
sistolică a inelului tricuspidian (TAPSE)<17 mm, velocitatea sistolică a inelului tricuspidian (S›)<9,5m/s,
diametrul end-diastolic bazal (DbVD)>41mm. Astfel,
grupul DVD a fost format din 35 pacienți (30,8%), iar
alți 79 pacienți (69,2%) au constituit grupul non-DVD.
Toți pacienții au fost investigați prin electrocardiografie, EcoCG transtoracică, TECP și evaluarea nivelului
seric al fragmentului N-terminal al peptidei natriuretice tip B (NT-proBNP). Datele obținute au fost analizate
statistic, utilizând: media și deviația standard, procentaje, test t-student.
Rezultate: Pragul de efort (WR) efectuat de către
pacienții cu DVD a fost semnificativ mai mic decât
la cei fără DVD (93,6 ± 38,6W vs. 113,7 ± 31,9W, p<
0,05), deși coeficientul respirator (RQ), frecvența cardiacă (FC) maximă și rezerva FC au fost similare în
ambele grupuri. Consumul de oxigen de vârf (VO2p)
în valoare absolută, dar și exprimată ca procentaj din
valoarea prezisă (VO2p%) sau raportată la masa corporală (VO2p/kg) sau la efortul efectuat (VO2p/WR)
au fost net inferioare la pacienții cu DVD (VO2p: 1018
± 400,6ml/min vs. 1243,9 ± 336,6ml/min, p< 0,05;
VO2p%: 49,2 ± 13,3% vs. 58,5 ± 15,0%, p=0,01; VO2p/
kg: 11,9 ± 3,9ml/min/kg vs 14,6 ± 4,1ml/min/kg, p=
0,01; VO2p/WR: 6,2 ± 2,1ml/min/W vs. 7,3 ± 2,3ml/
min/W, p<0,05). Bolnavii cu DVD au avut pulsul de
oxigen (VO2pulse) mai scăzut (9,1 ± 3,4) în comparație
cu cei fără DVD (11,3 ± 2,7), p= 0,01. Curba eficienței
captării oxigenului (OUES) a înregistrat valori inferioare în acest grup (1635,4 ± 498,8 vs. 1998 ± 441,4, p<
0,01). Curba ventilație-producere de dioxid de carbon
(VE/VCO2) a prezentat valori crescute la subiecții cu
DVD (32,9 ± 7,5 vs. 29,6 ± 4,4, p<0,05), iar presiunea
end-inspiratorie a CO2 (PetCO2) a fost mai mică la
acești pacienți (33,2 ± 3,5 vs. 36,5 ± 5,5, p<0,05).
Concluzii: Capacitatea de efort și consumul de oxigen
au fost semnificativ inferioare la pacienții cu DVD, la
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3 luni după revascularizare miocardică prin by-pass
coronarian sau angioplastie coronariană percutană.
Parametrii ventilației (rezerva respiratorie, ventilațiaminut și VE/VCO2), de asemenea, au înregistrat valori
nefavorabile la bolnavii cu DVD față de cei cu funcția
VD păstrată.

Influence of right
ventricular dysfunction
on exercise capacity
after myocardial
revascularization
Introduction: It is well known that exercise capacity
is associated with mortality and morbidity in patients
with heart failure. Right ventricular dysfunction (RVD)
seems to be an independent predictor of exercise intolerance, but its influence on patients’ exercise capacity
in the early period after myocardial revascularization
remains unclear.
Objective: To evaluate the influence of right ventricular dysfunction (RVD) on exercise capacity assessed by
cardiopulmonary exercise testing (CPET) at 3 months
after myocardial revascularization.
Materials and method: The study included 114 patients who underwent myocardial revascularization 3
months ago and were divided into 2 groups according
to the presence of RVD. Patients were investigated by
echocardiography and CPET.
Results: The work rate (WR) reached by patients with
RVD was lower (93.6 ± 38.6W vs. 113.7 ± 31.9W,
p<0.05). Peak oxygen consumption (VO2p) in absolute value or relative to body mass (VO2p/kg) or WR
(VO2p/WR) were inferior in patients with RVD (VO2p:
1018.0 ± 400.6 vs. 1243.9 ± 336.6, p<0.05; VO2p/kg:
11.9 ± 3.9 vs. 14.6 ± 4.1, p= 0.01; VO2p/WR: 6.2 ± 2.1
vs. 7.3 ± 2.3, p<0.05). Patients with RVD had a lower
oxygen pulse (VO2pulse) (9.1 ± 3.4) compared to those without RVD (11.3 ± 2.7), p=0.01. OUES was lower
in the RVD group (1635.4 ± 498.8 vs. 1998 ± 441.4,
p<0.01). VE/VCO2 slope registered increased values in
subjects with RVD (32.9 ± 7.5 vs. 29.6 ± 4.4, p<0.05)
and PetCO2 was lower in these patients (33.2 ± 3.5 vs.
36.5 ± 5.5, p<0.05).
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Conclusions: Exercise capacity and oxygen consumption were significantly lower in patients with RVD at 3
months after myocardial revascularization.

197. Rămâne calculul
strain-ului global
longitudinal o provocare
la pacienții cu fibrilație
atrială în era ecografiei
tridimensionale?
D.A. Iancu1, M. Cojocaru2, S. Stanciu1,
M.M. Gurzun1,2
1

Spital Universitar de Urgență Militar Central
„Dr. Carol Davila“,București
2
Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila“, București

Introducere: Tehnicile noi, ecografice, care studiază
deformarea miocardică permit diagnosticul subclinic
al disfuncției de ventricul stâng (VS). Deși, metoda
standard de cuantificare a funcției sistolice a VS este
calculul fracției de ejecție a VS (FEVS), acest parametru este dependent de condițiile de umplere. Ecografia
de tip speckle-tracking (STE) depășește aceste limite și
cuantifică direct și cantitativ funcția contractilă globală
și segmentară a VS. Evaluarea deformării miocardice
bidimensională (2D-STE) și tridimensională (3D-STE)
sunt limitate de necesitatea unui ritm cardiac stabil
pentru a permite aceeași frecvență cardiacă în cele trei
secțiuni apicale (2D STE) și achiziția multibeat, ce asigură un frame rate corespunzător (3D STE). Prin urmare, calcularea strainului global longitudinal (SGL) la
pacienții cu aritmii (în special fibrilație atrială) poate fi
o provocare.
Obiectiv: Studiul are ca obiectiv evaluarea unei alte
metode de calcul a SGL (Triplan STE) care folosește
imaginile achiziționate prin tehnica triplan cu ajutorul
sondei dedicate 3D și compararea ei cu cele două tehnici, deja folosite în mod curent în practică (3D-STE și
2D-STE).
Material și metodă: Am inclus 64 pacienți (61 ± 16,1
ani, 58% F) examinați în cadrul laboratorului de ecocardiografie. Pacienții incluși în studiu, au avut fracția
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de ejecție estimată vizual și calculată prin Simpson
biplan, în limite normale. Am utilizat un singur vendor ,atât pentru efectuarea ecocardiografiei (Vivid E
95), cât și pentru analiza datelor (GE, EchoPAC). Pentru examenul 2D-STE au fost înregistrate incidențele
standard apical 4 camere, 2 camere și ax lung cu frame rate ≥ 50 frame/secundă (FPS). Achiziția pentru
3D-STE a fost efectuată în apnee postexpiratorie, din
incidență apicală full-volume multislice, cu minim 4
bătăi și rezoluție temporală > 40 FPS. Achiziția triplan
a fost făcută din secțiune apicală cu ajutorul sondei
dedicate 3D, >50 FPS. Pacienții cu fereastră ecografică suboptimală au fost excluși. Analiza 2D și 3D STE a
fost fezabilă la pacienții, la care numărul segmentelor
nevizualizate sau vizualizate necorespunzător a fost ≤
2. Datele au fost analizate offline cu 4D AutoLVQ si AFI
(EchoPAC).
Rezultate: Valorile obținute au fost pentru 2D STE
-18,10 ± 4,5%, pentru 3D STE -16 ± 4,8%, iar pentru
TriplanSTE -17,90 ± 4,8%, fără diferențe semnificative statistic între cele trei măsurători (p>0,5). Valorile Triplan STE s-au corelat, atât cu 2D STE (r=0,99,
p<0,001), cât și cu 3D STE (r=0,91, p<0,001). Deși
există o corelație între evaluarea bi și tridimensională
a deformării miocardice (r=0,91, p<0,001), valorile 3D
STE au fost mai mici decât 2D STE (p=0,8). Rezultatele
au fost similare cu datele din studii anterioare, care arată că scurtarea apexului VS are drept consecință supraestimarea cu până la 23% a SGL evaluat prin 2D STE.
Concluzii: Calculare SGL prin Triplan-STE reprezintă
o metodă fezabilă și ușor de folosit în practica clinică,
permițând utilizarea unui timp mai scurt de examinare
și folosirea ei la pacienții cu ritm cardiac neregulat (inclusiv fibrilație atrială).
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Is the global longotudinal
strain still a challenge
in patients with atrial
fibrillation in the era
of three-dimensional
echocardiography?
Introduction: New echocardiography methods that
study myocardial deformation technique allow the
subclinical diagnosis of left ventricular (LV) systolic dysfunction. Although, the standard method for
quantifying the LV systolic function is the estimation
of the LV ejection fraction (LVEF), this parameter is
highly dependent on the filling conditions. Speckletracking echocardiography (STE) has the advantage of
directly quantifying the global and regional contractile LV function. The two-dimensional (2D-STE) and
three-dimensional (3D-STE) myocardial deformation
echocardiography are limited by the need for a stable
heart rate to allow the image acquisition for the 2D STE
and a multibeat acquisition that provides an appropriate frame rate for the 3D STE. Therefore, calculating
the global longitudinal strain (GLS) in patients with
arrhythmias (especially with atrial fibrillation) can be
challenging.
Objective: This study aims to evaluate another method
of calculating GLS (Triplan STE) that uses the images
acquired by the triplan technique with the help of dedicated 3D probe and its comparison with the two techniques already currently used in clinical practice (3DSTE and 2D-STE).
Materials and method: We included 64 patients (61 ±
16.1 years, 58% F) examined in the echocardiography
laboratory, with normal LVEF estimated by Simpson
biplane method. We used one vendor to perform the
studies (Vivid E95) and to analize offline data (4DAutoLVQ and AFI, EchoPAC). The apical sections with
temporal resolution ≥ 50 frame/second (FPS) were
recorded for the 2D STE. The triplan acquisition was
made with a dedicated 3D probe at > 50 FPS for the
Triplan STE and a full-volumes 4 beats acquisition at >
40 FPS for the 3D-STE. The GLS analysis was feasible if
≤ 2 segments were improperly visualized.
Results: The values obtained for 2D STE were -18.10
± 4.5%, for 3D STE were -16 ± 4.8%, and for TriplanSTE were -17.90±4.8%, without statistically significant
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differences between the three measurements (p>0.5).
The TriplanSTE values correlated both with 2D STE
(r=0.99, p<0.001) and 3D STE values (r=0.91, p<0.001).
Although there is a correlation between the two and
three-dimensional evaluation of myocardial deformation (r= 0.91, p<0.001), the 3D values were lower than
2D values (p=0.8). The results were similar to data from
previous studies, which show that LV apical foreshortening results in GLS overestimation by 2D STE.
Conclusions: GLS evaluation by Triplan-STE is a feasible method in clinical practice, allowing the use of a
shorter examination time and it is particularly useful in
patients with irregular heart rhythm (including atrial
fibrillation).

198. Dovezile importanței
tratamentului betablocant asupra pacienților
hipertensivi diabetici, în
special asupra patternelor
nocturne non-dipper și
riser
V. Manea1, C. Pop1, L. Pop1, M.I. Popescu2
1

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Baia Mare
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Oradea

2

Obiective: Acest studiu prezintă rolul monitorizării
ambulatorii a tensiunii arteriale (MATA) în îngrijirea
hipertensivilor diabetici, și în evaluarea eficienței tratamentului beta-blocant, urmărind în principal frecvența
cardiacă medie (FCM) și tensiunea arterială medie
(TAM) la acești pacienți cu diferite profiluri dipper.
Metodă: Într-un studiu prospectiv, 166 pacienți diabetici hipertensivi consecutivi (89 femei și 77 bărbați),
tratați cu beta-blocanți (βB), inhibitorii enzimei de
conversie ai angiotensinei (IECA), blocanți ai receptorilor de angiotensină (BRA), blocanți ai canalelor de
calciu (BCC) și diuretice au efectuat MATA și monitorizarea frecvenței cardiace pentru 24 de ore. Am urmarit diferența dintre frecvența cardiacă medie pe zi și
noapte, tensiunea arterială medie și corelațiile diferitelor profile dipper cu medicația hipertensiunii arteriale
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(HTA), în special cu tratamentul beta-blocant.
Rezultate: Au existat 80 non-dipperi (48,20%), 22 revers-dipperi (risers) (13,26%), 57 dipperi (34,34%) și 7
extrem-dipperi (4,20%).
Non-dipperii și reverse-dipperii tratați cu βΒ vasodilatatoare (N=73 din 102, 71.57%) au avut semnificativ scăzută FCM pe 24 ore 72.41bpm versus 78.00
bpm, p=0,010, FCM matinală 73,60 bpm vs. 79.00
bpm, p=0,032, FCM diurnă 74,24 bpm vs. 81.68 bpm,
p=0,001 și FCM nocturnă 69.20 bpm vs. 72.17 bpm,
p=0,159, comparativ cu cei fără βB (N=29). Non-dipperii și riserii cu βB au avut o scădere marcată a TAM
pe 24 h- 89.91 mmHg vs. TAM pe 24 ore a acelor fără
βB - 94.79 mmHg, p=0.023, TAM matinală - 93.93
mmHg vs. 99.37 mmHg, p=0.025, TAM diurnă 89.90
mmHg vs. 95.34 mmHg, p=0.013 și TAM nocturnă
88.12 mmHg vs. 91.58 mmHg, p=0.127.
Dipperii și extrem-diperii tratați cu βB vasodilatatoare (N=37) au avut o scădere nesemnificativă ( NS) a
FCM pe 24 ore - 72.02 bpm vs. 72.59 bpm, p=NS, FCM
matinală 73.33 bpm vs. 73.85 bpm, p=NS, FCM diurnă
74.45 bpm vs. 75.88 bpm, p=NS și FCM nocturnă 67.97
bpm vs. 66.29 bpm, p=NS față de cei fără βB (N=27).
Dipperii și extrem-diperii tratați cu βB vasodilatatoare au avut o creștere nesemnificativă a TAM pe 24 ore
89.94 mmHg vs. cei fără βB 89.22 mmHg, p=NS, TAM
matinală 91.13 mmHg vs. 92.62 mmHg, p=NS, TAM
diurnă 95.00 mmHg vs. 94.70 mmHg, p=NS și TAM
nocturnă 81.32 mmHg vs. 80.14 mmHg, p=NS.
Concluzii: Diabeticii non-dipperi și reverse-dipperi
au crescute FCM și TAM în comparație cu dipperii și
extreme-dipperii , dar pacienții non-dipperi și reversedipperi tratați cu betablocante au semnificativ scăzute
aceste valori fața de cei fără βB. Tratamentul HTA cu
IECA și BCC la pacienții diabetici favorizează starea
dipper, iar beta-blocantele nu influențează în mod important scăderea FCM și TAM în profilul dipper.
Efectul de reducere al frecvenței cardiace și a TAM
la profilul non-dipper și riser este benefic pentru riscul
cardiovascular al acestor pacienți.
Cuvinte cheie: Pattern dipper, beta-blocante, frecvența
cardiacă medie, tensiunea arterială medie, diabet.
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The evidence of betablocker treatment’s
importance in diabetic
hypertensive patients,
especially on the nocturnal
non-dipper and riser
patterns
Objective: This study presents the role of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM ) in diabetic
hypertensive patients and evaluate the efficiency of beta-blocker treatment, mainly aiming a mean heart rate
(MHR) and mean arterial pressure (MAP) in these patients with different dipper profiles.
Materials and method: In a prospective study, 166
consecutive diabetic hypertensive patients (89 women
and 77 men) treated with beta-blockers (βB), angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI), angiotensin
receptor blockers (ARB), calcium channel blockers
(CCB) and diuretics, were performed ABPM and ambulatory rhythm monitoring for 24 hours. We watched
the difference between day and night MHR, MAP and
the correlations of different dipper profiles with the
medication of high blood pressure (HBP), especially
with beta-blocker treatment
Results: There were: 80 non-dippers (48.20%), 22 reverse-dippers (risers) (13.26%), 57 dippers (34.34%)
and 7 extreme-dippers (4.20%). Non-dippers and reverse-dippers treated with vasodilating βB (N=73 from
102, 71.57%) had significantly lower 24 hour MHR –
72.41 bpm vs. 78.00 bpm, p=0.010, morning MHR –
73.60 bpm vs. 79.00 bpm, p=0.032, day MHR – 74.24
bpm vs. 81.68 bpm, p=0.001 and night MHR – 69.20
bpm vs.72.17 bpm, p=0.159, like those without βB
(N=29). Non-dippers and risers with βB have markedly lower 24 h MAP- 89.91 mmHg vs. 24 h MAP
of those without βB – 94.79 mmHg, p=0.023, morn.
MAP – 93.93 mmHg vs. 99.37 mmHg, p=0.025, day
MAP – 89.90 mmHg vs. 95.34 mmHg, p=0.013 and
night MAP – 88.12 mmHg vs.91.58 mmHg, p=0.127.
Dippers and extreme-dippers treated with vasodilating
βB (N=37) had not significantly (NS) lower 24 h MHR
– 72.02 bpm vs. 72.59 bpm, p=NS, morn. MHR -73.33
bpm vs. 73.85 bpm, p=NS, day MHR – 74.45 bpm vs.
75.88 bpm, p=NS, and night MHR – 67.97 bpm vs.
66.29 bpm, p=NS, like those without βB (N= 27). Dip-
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pers and extreme-dippers treated with vasodilating βB
had not markedly grown 24 h MAP -89.94mmHg vs.
24 h MAP of those without βB – 89.22 mmHg, p=NS,
morn. MAP – 91.13 mmHg vs. 92.62 mmHg, p=NS,
day MAP –95.00 mmHg vs. 94.70 mmHg, p= NS and
night MAP– 81.32 mmHg vs. 80.14 mmHg, p=NS.
Conclusions: The non-dipper and reverse-dipper diabetics have increased MHR and MAP compared to
dippers and extreme-dippers, but non-dippers and
reverse-dippers treated with beta-blockers have these
values significantly lower than those without βB. The
treatment of HBP with ACEI and CCB in diabetics patients favor’s the dipper status, and beta-blockers do not
influence importantly the lowering of MHR and MAP
in dippers and extreme-dippers profile. The effect of reducing MHR and MAP on the non-dipper and risers
profile is beneficial for the cardiovascular prognosis of
these patients.

199. Metforminul și
Empagliflozinul reduc
stresul oxidativ la nivelul
țesutului atrial prin
modularea expresiei
monoamino-oxidazei
D. Muntean1, A. Merce2, D. Buriman2,
A. Bînă1, R. Lighezan3, L. Petrescu4,
A. Sturza1
1
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și Medicina Sistemelor, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara
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Introducere: Metforminul, medicamentul de primă
linie în diabetul zaharat de tip 2 și Empagliflozinul, inhibitorul SGLT-2, oferă cardioprotecție prin efectele lor
pleiotrope, printre care cel antioxidant a fost sistematic
incriminat. Cu toate acestea, sursele de specii reactive de oxigen (SRO) sunt parțial elucidate. Monoaminooxidaza (MAO) este o enzimă mitocondrială responsabilă de producția constantă de SRO în patologiile
cardiovasculară și metabolică. Am demonstrat anterior
că Metforminul atenuează stresul oxidativ cardiac asociat MAO pe un model de obezitate indusă de dietă la
șobolan.
Obiectiv: Studiul de față a avut un dublu scop: i) evaluarea contribuției MAO la stresul oxidativ în țesutul
atrial uman, în condiții care mimează in vitro activarea
sistemului renină-angiotensină (SRAA), inflamația și
diabetul necontrolat și dacă metforminul și/sau empagliflozinul îl pot atenua și ii) investigarea corelației
dintre stresul oxidativ atrial și parametrii ecocardiografici.
Materiale și metodă: Fragmente de auricul drept au
fost izolate de la pacienți supuși intervențiilor chirurgicale pe cord deschis și au fost utilizate pentru evaluarea
expresiei MAO (prin imuno-histochimie și qPCR) și a
producției de SRO (prin spectrofotometrie și microscopie confocală). Experimentele au fost efectuate după
incubarea cu metformin (10 μM, 12 h) și empagliflozin
(10 μM, 12 h), după stimularea cu angiotensină II (AII,
100 nM), lipopolizaharid (LPZ, 1 μg/ml) și glucoză
(Gluc, 400 mg/dl).
Rezultate: Ambele izoforme ale MAO (A si B) sunt exprimate la nivelul țesutul atrial uman, iar magnitudinea
stresului oxidativ s-a corelat cu parametrii ecocardiografici. Stimularea cu AII, LPZ și Gluc a crescut expresia MAO și producția de SRO. Incubarea cu metformin
și empagliflozin a fost capabilă să atenueze stresul oxidativ. Mai important, atât metforminul, cât și empagliflozinul au redus expresia MAO la nivelul eșantioanele
umane stimulate cu AII, LPZ și Gluc.
Concluzii: MAO contribuie la stresul oxidativ cardiac
în condiții care mimează activarea SRAA, inflamația
și hiperglicemia, stress oxidativ care a fost redus în
prezența metforminului și a empagliflozinului
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Metformin and
empagliflozin decrease
oxidative stress in human
atrial tissue via the
modulation of monoamine
oxidase expression
Introduction: Metformin, the first-line drug in type 2
diabetes mellitus, and Empagliflozin, the sodium-glucose-cotransporter 2 inhibitor, have been reported to
elicit cardiac protection via pleiotropic effects, among
which the antioxidant one. However, the sources of
reactive oxygen species (ROS) are, however, far from
being elucidated. Monoamine oxidase (MAO) has recently emerged as a constant mitochondrial source of
reactive oxygen species (ROS) in cardiovascular and
metabolic pathologies. We have previously demonstrated that Metformin mitigated MAO-related cardiac
oxidative stress in a rat model of diet-induced obesity.
Objective: The present study was double-aimed: i) to
assess the contribution of MAO to the oxidative stress
in human atrial tissue in conditions that mimic in vitro the activation of renin-angiotensin system (RAAS),
inflammation and uncontrolled diabetes and whether
metformin and/or empagliflozin can alleviate it and
ii) investigate the correlation between atrial oxidative
stress and echocardiographic parameters.
Materials and method: Right atrial appendages were
isolated from patients subjected to open-heart surgery
and used for the evaluation of MAO expression (by
immune histochemistry and qPCR) and ROS production (by spectrophotometry and confocal microscopy).
Experiments were performed after incubation with
metformin (10 μM, 12 h) and empagliflozin (10 μM, 12
h) after stimulation with angiotensin II (AII, 100 nM),
lipopolysaccharide (LPS, 1 μg/ml) and high glucose
(Gluc, 400 mg/dL).
Results: Both MAO isoforms are expressed in human
atrial tissue and the magnitude of oxidative stress correlated with echocardiographic parameters. Stimulation with AII, LPS and Gluc increased MAO expression and ROS production. Incubation with metformin
and empagliflozin was able to mitigate oxidative stress.
More important, both metformin and empagliflozin
downregulated MAO expression in AII, LPS and Glucstimulated human samples.
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Conclusions: In conclusion, MAO contributes to cardiac oxidative stress in conditions that mimic RAAS
activation, inflammation, and hyperglycemia and can
be targeted with metformin and empagliflozin.

200. Fibrilația atrială și
asocierea cu diabetul
zaharat într-o populație
largă de pacienți
O. Neagoe1, O. Mirea1, I. Donoiu1,
O. Istrătoaie1, M. Moța2
1

Departamentul de Cardiologie, Universitatea de
Medicină și Farmacie, Craiova
2
Departamentul de Diabet, Boli de Nutriție și
Metabolism, Universitatea de Medicină și Farmacie,
Craiova

Introducere: Afecțiunile cardiovasculare reprezintă
principala cauză de mortalitate la pacienții cu diabet
zaharat (DZ). Asocierea dintre fibrilație atrială (FA) și
diabet zaharat crește riscul de evenimente cardiovasculare, iar identificarea precoce a subiecților cu risc, de a
dezvolta FA, este esențială pentru îmbunătățirea prognosticului.
Obiectiv: Obiectivul studiului a fost acela de a analiza prevalența fibrilației atriale într-un lot extins de
pacienți și de a analiza relația dintre factorii clinici și
antropometrici și prezența fibrilației atriale.
Materiale și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv în care am inclus 1981 de pacienți internați consecutiv în cadrul secției de Diabet zaharat și Boli de Nutriție
în perioada 2016-2019 (1038 femei și 943 bărbați)
diagnosticați cu diabet zaharat atât tip 1 (n=267,
13,5%), cât și tip 2 (n=1714, 86,5%), cu o vârstă medie
de 58,7 ± 13,7 ani. Au fost înregistrate date antropometrice (vârstă, greutate maximă și actuală, înălțime,
circumferință abdominală, circumferința șoldului, indicele de masă corporală – IMC - maxim, IMC actual), clinice (tensiunea arterială sistolică și diastolică în
ortostatism și în clinostatism și frecvența cardiacă măsurate la internare), prezența antecedentelor personale
patologice cardiovasculare, istoricul de DZ (vechimea
diabetului, tratamentul actual, vechimea tratamentului
cu insulină, în cazul pacienților cu necesar de insulină),
rezultatele electrocardiogramei și ale testelor biologice
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(profil lipidic, creatinină serică, rata filtrării glomerulare, hemoglobina glicozilată, hemoleucogramă, viteza
de sedimentare a hematiilor, acid uric, transaminaze).
Rata de deces în rândul subiecților a fost evaluată în
luna februarie a anului 2021.
Rezultate: Prevalența hipertensiunii arteriale (HTA)
a fost crescută în rândul subiecților (72,3%). Totodată, rata fibrilației atriale a fost de 8,6% în întreaga
populație. S-a observat o corelație strânsă între FA și
tipul 2 de diabet (p<0,0001), vârsta (p[Ma1]<0,0001),
prezența HTA (p<0,0001), rata de filtrare glomerulară
(p<0,0001), sindromul inflamator (p=0,001) și indicele de masă corporală maxim înregistrat pe parcursul
vieții (p=0,001). De notat, indicele de masă corporală
calculat la internare s-a corelat mai slab cu prezența
FA comparativ cu indicele de masă corporală maxim
(p=0,02, respectiv p=0,001). În plus, nu a fost înregistrată o corelație semnificativă statistic cu vechimea diabetului (p=0,89) sau controlul glicemic (p= 0,17 estimat utilizând valoarea hemoglobinei glicozilate).
În perioada de urmărire, a fost înregistrat un număr de 413 decese (20,84%). Rata de mortalitate a fost
semnificativ mai mare la pacienții ce au asociat FA
și DZ comparativ cu pacienții cu DZ izolat (46% vs.
18%, p<0,01). Analiza multiregresie a indicat că vârsta,
prezența FA și rata de filtrare glomerulară au fost predictori independenți de deces la pacienți (p<0,01).
Concluzii: Prevalența fibrilației atriale rămâne importantă în rândul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat. Factorii cu valoare predictivă pentru dezvoltarea
concomitentă a fibrilației atriale la pacienții cu diabet
zaharat s-au dovedit a fi HTA, tipul de DZ, vârsta, rata
filtrării glomerulare, sindromul inflamator și indicele de masă corporală maxim înregistrat pe parcursul vieții. Asocierea celor două patologii conduce la o
creștere semnificativă a ratei mortalității.

Atrial fibrillation and its
association with diabetes
mellitus in a large cohort of
patients
Introduction: Cardiovascular disease is the leading cause of death in patients with diabetes mellitus (diabetes mellitus). The association between atrial fibrillation
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(AF) and diabetes increases the risk of cardiovascular
events, and early identification of subjects at risk of developing AF is essential for improving the prognosis.
Objective: The aim of the study was to analyze the
prevalence of atrial fibrillation in a large group of patients and to analyze the relationship between clinical
and anthropometric factors and the presence of atrial
fibrillation.
Materials and methods: We conducted a retrospective study in which we included 1981 consecutive hospitalized patients in the Department of Diabetes and
Nutrition Diseases between 2016-2019 (1038 women
and 943 men) diagnosed with both type 1 DM (n=267,
13.5%), as well as type 2 DM (n=1714, 86.5%), with a
mean age of 58.7 ± 13.7 years. Anthropometric data
were collected (age, maximum weight, current weight,
height, waist and hip circumference, maximum body
mass index – BMI -, current BMI), as well as clinical
data (systolic and diastolic blood pressure in both orthostatism and clinostatism and heart rate measured at
admission), personal history of cardiovascular disease,
history of diabetes (age of the onset of diabetes, current
treatment, length of insulin treatment in patients with
insulin requirements), electrocardiogram results and
biological tests (lipid profile, serum creatinine, glomerular filtration rate, glycosylated hemoglobin, complete
blood count, erythrocyte sedimentation rate, uric acid,
transaminases). The death rate among the subjects was
assessed in February 2021.
Results: The prevalence of hypertension was high
among subjects (72.3%). Furthermore, the rate of atrial
fibrillation was 8.6% in the entire studied population
and 90% of them were hypertensive. A close correlation in favor of the association of FA was found to be
with the type 2 diabetes (p<0.0001), age (p<0.0001),
glomerular filtration rate (p<0.0001), inflammatory
syndrome (p= 0.001) and maximum body mass index
recorded over the lifetime (p=0.001). It should also be
noted that the body mass index calculated at admission
was weaker correlated with the presence of AF compared to the maximum body mass index (p=0.02 and
p=0.001, respectively). In addition, there was no statistically significant correlation with the history of diabetes (p=0.89) or glycemic control (p=0.17 calculated for
glycosylated hemoglobin).
During the follow-up period, a number of 413
deaths were recorded (20.84%). The mortality rate was
significantly higher in patients who combined AF and
DM compared to patients with isolated diabetes (46%
vs. 18.49%, p<0.01). Multi-regression analysis indica276
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ted that age, presence of AF, and glomerular filtration
rate were independent predictors of death in patients
(p< 0.01).
Conclusions: The prevalence of atrial fibrillation remains important among patients diagnosed with diabetes. Predictive factors for the concomitant development of atrial fibrillation in patients with diabetes have
been shown to be hypertension, type of diabetes, age,
glomerular filtration rate, inflammatory syndrome and
the maximum body mass index recorded over the lifetime. The association of the two pathologies leads to a
significant increase in the mortality rate.

201. Impactul fragilității
clinice asupra mortalității
de orice cauză la 3 ani
în rândul pacienților
spitalizați pentru
insuficiență cardiacă acută
T.M. Szabo, A. Frigy, E.E. Nagy
Spitalul Clinic Județean, Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade“,Târgu Mureș

Introducere: Fragilitatea (frailty) este un sindrom geriatric complex caracterizat printr-o stare de vulnerabilitate datorată diminuării rezervelor fiziologice. Fragilitatea se întâlnește frecvent la pacienții cu insuficiență
cardiacă (IC), afectând progresia bolii prin multiple
mecanisme fiziopatologice – neurohormonale, imune,
metabolice, respectiv musculare. Importanța prognostică a fragilității în rândul pacienților cu IC capătă din
ce în ce mai multă atenție.
Obiectiv: Am investigat posibila relație dintre fragilitatea clinică și mortalitatea de orice cauză la 3 ani, în
rândul pacienților cu IC acută (ICA).
Materiale și metodă: După stabilizarea hemodinamică, 40 de pacienți spitalizați pentru ICA (27 bărbați, 13
femei, având vârsta medie 69±11 ani) au fost împărțiți
în două grupe, în funcție de fragilitate clinică, evaluată cu ajutorul scorului Canadian Study of Health and
Aging 9-point Clinical Frailty Scale (CFS), independent de fracția de ejecție a ventriculului stâng (FEVS;
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FEVS medie 36 ± 15%), pacienții fiind considerați fie
fragili (frail; CFS≥5), fie non-fragili (non-frail; CFS <
5). În brațul frail au fost incluși 10 pacienți având IC cu
FE redusă, iar în brațul non-frail 13. Testele t student
pentru eșantioane nepereche, respectiv Mann-Whitney U au fost utilizate pentru analiza statistică (p< 0,05
a fost considerat semnificativ statistic).
Rezultate: Atât pacienții fragili (16 bărbați, 5 femei),
cât și cei non-fragili (11 bărbați, 8 femei) cu IC au avut
media FEVS (38 ± 16% vs. 34 ± 14%, p=0,611), durata spitalizării (14 ± 13 zile vs. 10 ± 6 zile, p=0,642),
comorbiditățile – fibrilație atrială (33,33% vs. 26,31%,
p=0,736), anemie (28,57% vs. 15,78%, p=0,457), patologie neoplazică (4,76% vs. 10,52%, p=0,596), similare.
Totodată, prezența factorilor de risc cardiovascular –
indice de masă corporală (27,09 ± 4,67 kg/m2 vs. 29,24
± 6,95 kg/m2, p=0,254), hipertensiune arterială (38,09%
vs. 63,15%, p=0,204), diabet zaharat tip 2 (28,57% vs.
15,78%, p=0,457), boală renală cronică (38,09% vs.
15,78%, p=0,162), a fost asemănătoare în ambele grupe
de pacienți, spre deosebire de vârstă – fragilitatea fiind
mai frecventă în rândul pacienților cu vârste înaintate (73 ± 10 ani vs. 65 ± 10 ani, p=0,015). Fragilitatea
clinică evaluată pe parcursul internării s-a asociat cu o
creștere a ratei mortalității de orice cauză la 3 ani de la
internare (61,90% vs. 26,31%, p=0,025).
Concluzii: Fragilitatea are un impact negativ asupra
prognosticului de lungă durată în rândul pacienților cu
ICA, având valoare predictivă privind riscul de mortalitate de orice cauză la 3 ani de la evaluarea inițială.
Scorul CFS ar putea fi luat în considerare în practica
de zi cu zi ca un instrument prognostic valoros în acest
context clinic.

The impact of clinical
frailty on 3-year all-cause
mortality in patients
hospitalized for acute
heart failure
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interact and adversely affect disease progression through multiple – neuro-hormonal, immune, metabolic,
and muscular – pathophysiological mechanisms. The
prognostic importance of frailty in patients with HF is
increasingly recognized.
Objective: We investigated the possible relationship
between clinical frailty and 3-year all-cause mortality
in patients with acute HF (AHF).
Materials and methods: After hemodynamic compensation, 40 patients (27 men, 13 women, mean age 69 ±
11 years), hospitalized for AHF, were assigned to one of
two groups based on frailty assessed by the Canadian
Study of Health and Aging 9-point Clinical Frailty Scale (CFS), and classified as eighter frail (CFS ≥ 5) or nonfrail (CFS < 5) independent of left ventricular ejection
fraction (LVEF; mean LVEF 36 ± 15%). In the frail arm
10 patients had heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF), whereas 13 patients with HFrEF were
assigned to the non-frail group. Unpaired t-test and
Mann-Whitney U test were used for statistical analysis
(p < 0.05 was considered statistically significant).
Results: Both frail (16 men, 5 women) and non-frail
(11 men, 8 women) patients with HF had similar mean
LVEF (38 ± 16% vs. 34 ± 14%, p=0.611), length of
hospital stay (14 ± 13 days vs. 10 ± 6 days, p=0.642),
comorbidities – atrial fibrillation (33.33% vs. 26.31%,
p=0.736), anemia (28.57% vs. 15.78%, p=0.457), cancer (4.76% vs. 10.52%, p=0.596), and cardiovascular
risk factors – body mass index (27.09 ± 4.67 kg/m2 vs.
29.24 ± 6.95 kg/m2, p= 0.254), hypertension (38.09%
vs. 63.15%, p=0.204), type 2 diabetes mellitus (28.57%
vs. 15.78%, p=0.457), chronic kidney disease (38.09%
vs. 15.78%, p=0.162), but frail individuals were older
(73 ± 10 years vs. 65 ± 10 years, p=0.015). Also, clinical
frailty assessed during hospital admission was associated with a significant increase in 3-year all-cause death
(61.90% vs. 26.31%, p=0.025).
Conclusion: Frailty had a negative impact on long-term
disease prognosis in patients with AHF, predicting the
risk of all-cause mortality 3 years after the initial evaluation. The CFS should be considered in daily practice
as a valuable prognostic tool in this clinical setting.

Introduction: Clinical frailty is a complex syndrome
characterized by a state of vulnerability due to a decline in physiological reserve. Frailty is common among
patients with heart failure (HF), where both conditions
277
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202. Influența diabetului
zaharat asupra funcției
diastolice de ventricul
stâng și funcției vasculare
la pacienți fără boală
cardiovasculară manifestă
S.I. Visoiu, L.Ș. Magda, L.A. Mitrea,
R.C. Rimbaș, A.E. Velcea, D.V. Bratu,
D. Vinereanu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București

Introducere: Diabetul zaharat (DZ) este asociat cu o
sarcină mare a aterosclerozei subclinice, ceea ce duce
la rate ridicate de morbiditate și mortalitate cardiovasculară. Ateroscleroza subclinică modifică rezerva coronariană și afectează funcția diastolică a ventriculului
stâng.
Obiectiv: Evaluarea influenței suplimentare a DZ asupra parametrilor funcției diastolice la pacienții cu alte
FR pentru ateroscleroză, fără boală vasculară evidentă.
Materiale și metodă: 40 de pacienți cu FR pentru ateroscleroză fara boală cardio-, cerebro- sau arterială
periferică evidentă au fost studiați: 20 pacienți cu DZ
(60,3 ± 9,2 ani, 10 femei), 20 pacienți fără DZ cu vârstă
similară. Am folosit ecocardiografia 2D standard pentru a măsura parametrii uzuali ai funcției diastolice:
raportul E/e’, vitezele septale și laterale e`, volumului
atriului stâng indexat (VASi) și presiunea arterială pulmonară sistolică (PAPs); Prin ecocardiografie speckle
tracking am măsurat funcțiile AS: funcția de rezervor
(S_R), funcția de conduit (S_C) și funcția de pompă
(S_CT).
Rezultate: Pacienții cu DZ versus pacienții fără DZ au
avut valori similare ale raportului E/e› (p= 0,92), ale
e` septal (p= 0,57), e`lateral (p=0,86), PAPs (p=0,20)
și LAVi (p=0,22). Toate funcțiile LA au fost reduse în
comparație cu valorile normale, cu valori mai scăzute la DM vs la non-DM, dar nesemnificative statistic:
S_R:25,1 ± 5,3% vs. 26,3 ± 3,8% (p=0,44), S_C:10,6 ±
3,5% vs. 11,7 ± 3,6% (p=0,37), S_CT: -14,5 ± 2,6% vs.
-14,6 ± 2,1% (p=0,86). De asemenea, parametrii de
funcție vasculară au fost mai mari decât normal, dar
similari între loturi (L-CAVI: 8.3 ± 1.5 vs. 8.4 ± 1.5,
p=0.89; RCAVI: 8.5 ± 1.4 vs. 8.6 ± 1.8, p=0.90). Am
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decelat o corelație negativă semnificativă între S_R și
L-CAVI (R= -0.595, p=0.001) și R-CAVI (R=-0.534,
p=0.003).
Concluzii: DZ nu are un impact suplimentar asupra
parametrilor funcției diastolice în comparație cu ceilalti FR pentru ateroscleroză, la pacienții asimptomatici.

Influence of diabetes
mellitus on left ventricular
diastolic and vascular
function in patients without
overt cardiovascular
disease
Introducere: Diabetes mellitus (DM) is associated with
a high burden of subclinical atherosclerosis, leading to
high rates of cardiovascular morbidity and mortality.
Subclinical atherosclerosis alters coronary reserve and
impairs diastolic function of the left ventricle.
Objective: To evaluate the additional influence of DM
on diastolic and vascular function parameters in patients with other RF for atherosclerosis, without overt
vascular disease.
Materials and methods: 40 patients with RF for atherosclerosis, without overt cardio-, cerebro- or peripheral artery disease, were studied: 20 patients with DM
(60.3 ± 9.2 years, 10 women), 20 patients without DM
with similar age. We used standard 2D echocardiography to measure usual diastolic function parameters:
E/e’ ratio, septal and lateral e`velocities, left atrial volume index (LAVi), and systolic pulmonary arterial pressure (sPAP); By speckle tracking echocardiography we
measured LA functions: reservoir function (S_R), conduit function (S_C) and pump function (S_CT). We
determined left and right cardiac ankle index (L-CAVI
and R-CAVI) using a dedicated equipment (VaSera
VS-1500 Fukuda-Denshi, Japan) as markers of vascular
dysfunction.
Results: DM patients vs non DM patients had similar
E/e’ ratio (p= 0.92), septal e`velocity (p= 0.57), lateral
e`velocity (p=0.86), sPAP (p= 0.20) and LAVi (p=0.22).
All LA functions were reduced compared to normal values, with lower values in DM pts vs non DM pts, but not
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statically significant: S_R: 25.1 ± 5.3% vs. 26.3 ± 3.8%
(p=0.44), S_C:10.6 ± 3.5% vs. 11.7 ± 3.6% (p=0.37),
S_CT: -14.5 ± 2.6% vs. -14.6 ± 2.1% (p= 0.86). Also,
parameters of vascular function were increased compared to normal values, but similar between groups
(L-CAVI: 8.3 ± 1.5 vs. 8.4 ± 1.5, p= 0.89; RCAVI: 8.5
± 1.4 vs. 8.6 ± 1.8, p=0.90). However, we found a significant negative correlation between S_R and L-CAVI
(R=-0.595, p=0.001) and R-CAVI (R=-0.534, p=0.003)
in all patients.
Conclusions: Arterial stiffness is negatively associated
with reservoir function of LA in asymptomatic patients with RF for atherosclerotis. However, DM has no
additional impact on diastolic and vascular function
parameters compared to other RF for atherosclerosis in
asymptomatic patients.
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203. Impactul terapiei
antitrombotice la pacienţii
cu insuficienţă cardiacă
acută și sindrom anemic
feripriv în perioada
pandemiei COVID-19
A.C. Ion, C.J. Sinescu, C.L. Andrei
Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila“,
București

Introducere: Anemia prin deficit de fier este o afecţiune medicală frecventă la pacienţii cu insuficienţă cardiacă, care primesc terapie antitrombotică. În special, în
perioada pandemiei de COVID19, rata complicaţiilor
hemoragice asociate cu terapia antitrombotică tinde să
fie mai mare, deoarece trimiterea pacientului la serviciile medicale este mai mică, iar interacţiunea medicpacient este limitată.
Materiale și metodă: În studiul nostru observaţional
retrospectiv am inclus 300 de pacienţi consecutivi cu
insuficienţă cardiaca decompensată, care asociază anemie prin deficit de fier. Pentru definirea condiţiilor medicale am folosit terminologia și criteriile de diagnostic
ale ghidurilor ESC. Am evaluat asocierea dintre anemia
cu deficit de fier și diferite terapii antitrombotice, recomandate în concordanţă cu Ghidurile ESC.
Rezultate: Am constatat că aspirina 75 mg/zi a fost statistic semnificativă asociată cu anemia prin deficit de
fier (p= 0,012) și severitatea anemiei (p= 0,002), această
asociere fiind evaluată prin testele Chi pătrat și Pearson. De asemenea, nici clopidogrelul, ticagrelor, AVK
sau non-AVKA nu au fost asociate cu prezenţa anemiei.
Prin evaluarea ratei mortalităţii asociate cu severitatea
anemiei, anemia severă a fost asociată cu o rată mai
mare a mortalităţii, în timp ce nicio terapie antitrombotică nu a fost asociată cu o rată mai mare de readmisie sau mortalitate (p< 0,001).
Concluzii: În concluzie, aspirina a fost singura terapie
antitrombotică asociată cu prezenţa anemiei și seve280

ritatea anemiei, în timp ce, doar anemia severă a fost
asociată cu creșterea semnificativă statistică a mortalităţii pacientului, cu rezultat nonstatistic privind rata
de readmisie. Această constatare este concordantă cu
necesitatea unei evaluări permanente a terapiei antitrombotice la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.

The impact of
antithrombotic therapy
in patients with
decompensated heart
failure and iron deficient
anaemia during COVID-19
pandemic
Introduction: The iron deficient anaemia is a common
medical condition in patients with heart failure receiving antithrombotic therapy. Especially during the COVID19 pandemic period the rate of bleeding complications associated with the antithrombotic therapy tend
to be higher, as the patient’s referral to medical services
is lower and the interaction doctor-patient is limited.
Materials and method: In our retrospective observational study we included 300 consecutive patients with
decompensated heat failure associating iron deficient
anaemia. For defining the medical conditions we used
the ESC guidelines terminology and diagnostic criteria.
We assessed the association between the iron deficient
anaemia and different antithrombotic therapies, recommended in concordance to ESC Guidelines.
Results: We found that aspirin 75mg/day was statistical
significant associated with iron deficient anaemia (p=
0.012) and anaemia severity (p= 0.002), this association
being assessed by Chi square and Pearson tests. Also,
neither clopidogrel, ticagrelor, VKA or non-VKA were
associated to the presence of anaemia. By assessing the
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mortality rate associated to anaemia severity, the severe anaemia was associated to higher mortality rate,
meanwhile no antithrombotic therapy was associated
with higher readmission or mortality rate (p< 0.001).
Conclusions: In conclusion, aspirin was the only antithrombotic therapy associated with the presence of
anaemia and anaemia severity, while only severe anaemia was associated with statistic significant increase of
patient’s mortality, with nonstatistical result regarding
the readmission rate. This finding is concordant to the
necessity of a permanent evaluation of the antithrombotic therapy in heart failure patients.

204. Evenimentele
asociate insuficienţei
cardiace în infecţia
SARS-COV-2
I. Cabac-Pogorevici, V. Revenco
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu“, Chișinău

Introducere: Deși, SARS-COV-2 a fost considerat, iniţial, un virus cu tropism respirator, s-a dovedit, rapid, că
are implicare multiorganică. Inima reprezintă, adesea,
un organ ţintă și pacienţii pot dezvolta insuficienţă cardiacă (IC). De remarcat, legătura dintre SARS-COV-2
și HF este mai complexă. În primul rând, pandemia
SARS-COV-2 are un impact asupra managementului
IC și s-a demonstrat o reducere a spitalizărilor din cauza IC, în perioada pandemiei, ceea ce poate duce la o
creștere a mortalităţii prin IC. În al doilea rând, antecedentele de IC sunt un factor de risc pentru o evoluţie
clinică mai severă a SARS-COV-2. În al treilea rând, IC
poate fi o consecinţă a leziunilor miocardice legate de
SARS-COV-2.
Obiectiv: Scopul studiului nostru este de a analiza interconexiunea complexă dintre SARS-COV-2 și evenimentele de insuficienţă cardiacă.
Materiale și metodă: Cercetarea a inclus 178 de pacienţi cu SARS-COV-2, internaţi în secţia de cardiologie cu vârsta cuprinsă între 18-91 ani, vârsta medie
fiind de 69,23 ± 14,20 ani, în timp ce 47% (84 pac)
erau bărbaţi și 53% (97 pac). femei. Toţi subiecţii au
fost supuși examenului fizic, ecg și ecocardiografie. Au
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fost recoltaţi următorii parametri de laborator: hemoglobină, leucocite (limfocite și neutrofile), trombocite,
peptidă natriuretică de tip N-terminală pro-B plasmatică (NT-proBNP), troponina cardiacă T sau I de înaltă
sensibilitate, proteina C reactivă (CRP), procalcitonina,
gazele din sângele arterial (pCO2, lactat), aspartat aminotransferaza (AST), alaninaminotransferaza (ALT),
albumina, creatinina pentru calcularea eGFR, sodiu și
potasiu seric, D-dimeri și raportul internaţional normalizat (INR).
Rezultate: Dintre toţi pacienţii din cohorta celor cu
factori de risc cardiovascular (FRCV), 26 (15%) pacienţi au prezentat evenimente IC la internare sau în
timpul spitalizării, dintre care 80 (46%) pacienţi din
subgrupul IC și 14 (8%) din subgrupul non-IC, acesta
din urmă reprezentând 40% din toate evenimentele HF
observate. În cohorta FRCV, pacienţii cu un eveniment
IC au avut un risc de două ori mai mare de mortalitate în spital în comparaţie cu cei fără evenimente IC,
P< 0,001, OR 3,10 [2,24 –4,29]), chiar și după ajustarea pentru vârstă, sex , factori de risc și comorbidităţi.
Interacţiunea pentru evenimentele IC și vârstă a fost
semnificativă (P= 0,023), cu un OR pentru evenimentele IC și decesul în spital de 3,41 (IC 95% [1,96 – 5,93],
P ≤ 0,001) la grupa de vârstă < 75 de ani și 2,82 (95% CI
[1,71 – 4,65], P< 0,001) la grupa de vârstă ≥ 75 de ani.
Nu a existat nicio interacţiune semnificativă între evenimentele IC și sex (P= 0,58). Vârsta, bolile CV, factorii
de risc CV, antecedentele de IC, fibrilaţia atrială și BCR
au fost asociate semnificativ cu evenimentele de IC.
Concluzii: Studiul demonstrează o rată a evenimentelor asociate IC mai mare pentru pacienţii spitalizaţi cu
SARS-COV-2 și IC comparativ cu pacienţii fără IC, și
după ajustarea pentru alte condiţii și comorbidităţi.

Heart failure associated
events in SARS-COV-2
infection
Introduction: Although, SARS-COV-2 was initially
considered a respiratory disease, it has rapidly become
clear that a multiorgan involvement was common. In
particular, the heart often represents a target organ and
patients may develop heart failure (HF). Of note, the
link between SARS-COV-2 and HF is more complex.
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Objective: Thus, the aim of our study is to analyze the
complex interconnection between the SARS-COV-2
and heart failure events.
Materials and Methods: The research included 178
patients SARS-COV-2, admitted to the cardiology department 18-91 years, the mean age being of 69.23 ±
14.20 years, whereas 47% (84 pts) were men and 53%
(94 pts) were women. All subjects underwent physical
examination, ecg and echocardiography. The following
laboratory parameters were collected: haemoglobin,
leukocytes (lymphocytes and neutrophils), platelets,
plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide
(NT-proBNP), high-sensitivity cardiac troponin T
or I, C-reactive protein (CRP), procalcitonin, arterial
blood gases (pCO2, lactate), aspartate aminotransferase
(AST), alanineaminotransferase (ALT), albumin, creatinine for calculation of eGFR, serum sodium and potassium, D-dimers, and international normalized ratio
(INR).
Results: Of all patients in the CVDRF cohort, 26 (15%)
patients experienced, HF events at admission or during
hospitalization, of which 80 (46%) patients in the HF
subgroup and 14 (8%) in the non-HF subgroup, the latter accounting for 40% of all observed HF events. In
the CVDRF cohort, patients with an HF event were at a
two-fold increased risk for in-hospital mortality compared with those without HF events, P< 0.001, OR 3.10
[2.24 – 4.29]), even after adjustment for age, sex, risk
factors, and co-morbidities. Interaction for HF events
and age was significant (P= 0.023), with an OR for HF
events and in-hospital death of 3.41 (95% CI [1.96 –
5.93], P≤ 0.001) in the < 75 years age group and 2.82
(95% CI [1.71 – 4.65], P< 0.001) in the ≥ 75 years age
group. There was no significant interaction between
HF events and sex (P= 0.58). Age, CV diseases, CV risk
factors, history of HF, atrial fibrillation, and CKD were
significantly associated with HF events.
Conclusions: This study demonstrates a higher risk for
HF events for hospitalized SARS-COV-2 patients with
HF compared with patients without HF, even after adjustment for other conditions and co-morbidities.
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205. Volumul plachetar
mediu – factor prognostic
în monitorizarea
pacienţilor cu insuficienţă
cardiacă
A. Catana1, N. Avram2, A.E. Lacraru2,
R.C. Brezeanu1, C.J. Sinescu1,
C.L. Andrei1
1

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
2
Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni“,
București

Obiectiv: În studiul de faţă ne-am propus să identificăm un factor predictiv, prin care să putem evalua, încă,
de la internarea iniţială a unui pacient cu IC decompensată, riscul de readmisie și mortalitatea în primul
an. Parametrul pe care ne-am propus să îl cercetăm este
volumul mediu al trombocitelor (MPV). MPV-ul este
unul dintre indicii trombocitelor, ieftin și ușor de obţinut, prin recoltarea probei de sânge, făcând parte din
hemoleucograma obișnuită. Se exprimă în fentolitri
(fl), cu valori normale între 7,2-11,7. Studiile au arătat
că există o relaţie directă între dimensiunea trombocitelor și gradul de activitate a acesteia și că există o corelaţie semnificativă între valoarea MPV și riscul de BCV
și decesul CV.
Material și metodă: Acest studiu retrospectiv s-a
desfășurat în Secţia de Cardiologie a Spitalului Clinic
de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” și datele au fost culese în
perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018. Datele privind
reinternarea și mortalitatea, au fost urmărite timp de
un an până în ianuarie 2019. Criteriile de includere: pacienţi peste 18 ani, cu IC decompensată – clasă NYHA
III/IV sau edem pulmonar acut (EPA). Criteriile de
excludere: pacienţi cu IC clasă I-II NYHA, neoplazie,
boală cronică de rinichi, sindrom coronarian acut, accident vascular cerebral acut, tromboembolism pulmonar acut (EP), trombocitopenie, boală autoimună. Din
arhiva spitalului au fost analizate 210 fișe de consultaţie
cardiologică. În final, folosind criteriile de includere și
excludere, au rămas eligibile pentru baza de date, 130
de fișe de consultaţie cardiologică. Obiectivul principal al acestui studiu a fost de a analiza asocierea dintre valoarea MPV și reinternarea la 6 luni și, respectiv,
mortalitatea la 1 an, la pacienţii cu IC decompensată.
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Asocierea dintre MPV și reinternarea la 6 luni și între
MPV și mortalitatea la 1 an s-a făcut folosind analize
statistice (corelaţia Pearson, medie și box-plot).
Rezultate: Datele demografice arată că vârsta medie
pentru pacienţii înscriși a fost de 72,5 ani. Datele antropometrice arată că din totalul pacienţilor înscriși
0,30% erau cu greutate normală, 0,06% subponderală,
0,32% supraponderală și 0,32% obezi. Pe baza analizei
multivariate efectuate, putem spune că o valoare mare a
MPV (> 9,1 fl) este un predictor independent al vârstei,
sexului, greutăţii și altor date de laborator în comparaţie cu valorile MPV mai mici. Cu toate acestea, nu
putem concluziona că pacienţii cu MPV < 9,1 fl au avut
o rată de supravieţuire mai mare la 1 an sau o rată mai
mică de reinterne. În ceea ce privește NT-proBNP, care
este un indicator de prognostic pentru pacienţii cu IC
decompensată și un marker al severităţii IC, în studiul
nostru am constatat că se corelează cu nivelurile MPV
printr-o relaţie directă. Cu cât NT-proBNP este mai
mare, cu atât valoarea MPV este mai mare. Corelaţia
directă între valoarea NT-proBNP și valoarea MPV, ne
permite să afirmăm că valoarea crescută a MPV la internare poate fi considerată un indicator al severităţii
IC.
Concluzii: În concluzie, valoarea MPV > 9 fl, poate fi
considerată în studiul nostru un predictor independent
pentru reinternare pacienţilor cu IC decompensată și
mortalitate la 1 an. Anumite comorbidităţi (hipertensiune arterială, antecedente de infarct miocardic și anemie microcitară) sunt elemente asociate cu o creștere
a MPV la pacienţii cu IC decompensată și pot fi considerate elemente ale unui posibil „portret” al acestor
pacienţi cu risc crescut de reinternare și deces.

Mean platelet volume – a
possible new predictor in
heart failure
Objective: In the present study, we aimed to identify a
predictive factor through which we can evaluate from
the initial admission of a patient with decompensated
HF, the risk of readmission and mortality in the first
year. The parameter we have proposed to research is
the mean platelet volume (MPV). The MPV is one of
the platelet indices, inexpensive and easy to obtain, by
collecting the blood sample, being part of the usual
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blood count. It is expressed in fentoliters (fl), with normal values between 7.2-11.7. Studies have shown that
there is a direct relationship between platelet size and
the degree of its activity and that there is a significant
correlation between MPV value and the risk of CVD,
and CV death.
Materials and methods: This retrospective study took
place in the Cardiology Department of the Emergency
Hospital „Bagdasar-Arseni” and the data were collected between January 2017 and January 2018. Data regarding rehospitalization and mortality, were followed
for one year until January 2019. The inclusion criteria:
patients over 18 years, with decompensated HF – New
York Heart Association (NYHA) III/IV classes or acute
pulmonary edema (APE). The exclusion criteria: patients with NYHA I-II classes, neoplasia, chronic kidney
disease, acute coronary syndrome, acute stroke, acute
pulmonary thromboembolism (PE), thrombocytopenia, autoimmune disease. The decompensated HF definition followed the ESC Guidelines for HF 2016: typical symptomatology with or without signs of congestion, echocardiographic changes sugestive for structural
heart disease or diastolic dysfunction. 210 cardiologic
consultation sheets were analyzed from the hospital
archive. In the end, using the inclusion and exclusion
criteria, remained eligible for the database, 130 cardiologic consultation sheets. The primary objective of
this study was to analyze the association between MPV
value and 6-month-rehospitalization and 1-year mortality respectively, in patients with decompensated HF.
The association between MPV and 6-month rehospitalization and between MPV and 1-year mortality were
using statistical analyses (Pearson correlation, average
and box-plot).
Results: Demographic data show that the mean age for
the enrolled patients was 72.5 years. Anthropometric
data show that of the total enrolled patients 0.30 % were
normal weight, 0.06% underweight, 0.32% overweight
and 0.32 obese. Based on the multivariate analysis performed, we can say that a high MPV value (> 9.1 fl) is
an independent predictor of age, sex, weight, and other
laboratory data compared to lower MPV values. However, we cannot conclude that patients with MPV < 9.1
fl had a higher survival rate at 1 year or a lower rate of
rehospitalizations. Regarding NT-proBNP, which is a
prognostic indicator for patients with decompensated
HF and a marker of HF severity, in our study we found
that it correlates with MPV levels through a direct relationship. The higher the NT-proBNP, the higher the
MPV value is. The direct correlation between the value
of NT-proBNP and the value of MPV, allows us to state
283
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that the increased value of MPV at admission can be
considered an indicator of the severity of HF.
Conclusions: In conclusion, MPV value > 9 fl, can be
considered in our study an independent predictor for
rehospitalization of patients with decompensated HF
and 1-year mortality. Certain comorbidities (hypertension, history of myocardial infarction, and microcytic
anemia) are elements associated with an increase in
MPV in patients with decompensated HF and can be
considered elements of a possible „portrait“ of these
patients at increased risk of rehospitalization and death.

206. O comparaţie a
eficienţei mecanice la
canotorii juniori
P.A. Crivoi1, A.M. Ionescu2, M.G. Felea3
1

Centrul Medical Preventis, Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“,
București
3
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore
T. Popa“, Iași
2

Obiectiv: Ne-am propusm să determinăm în mod non
invaziv măsura efortului (raportul de schimb respirator; RER) și eficienţa mecanică (ME) a antrenamentului la canotorii juniori. RER este cantitatea de CO2
produsă per O2 consumată (RER = VCO2/VO2). ME
caracterizează gradul de adaptare la efort și depinde
de anii de antrenament și, respectiv, de diferenţele de
performanţă.
Material și metodă: Am examinat 24 de tineri sportivi canotori prin testarea de efort cardiopulmonar
(CPET), după realizarea consimţământului informat și
al unui examen clinic amănunţit. Vârsta medie a fost
de 15,1 ani, cu vârsta cuprinsă între 13 – 18 ani pentru
sportivii de sex feminin și 14 – 16 ani pentru sportivii
de sex masculin.
Rezultate: Am constatat diferenţe semnificative
în adaptarea metabolică caracterizată cu ajutorul %
VO2max la nivelul pragului anaerob (AT) între juniorii
de canotaj. La juniorii cu pregătire scurtă (sub 6 luni)
% de VO2max la nivelul AT a fost echivalent pentru bărbaţi și femei. În ceea ce privește cei antrenaţi îndelung
(cel puţin 12 luni), sportivele de canotaj au avut valori
semnificativ mai mari ale eficienţei mecanice (ME). Valorile ME au fost influenţate de lunile de antrenament,
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compoziţia corpului (măsurată prin bioimpedanţă) și
rezerva ritmului cardiac.
Concluzii: În marea lor majoritate, tinerii canotori
au efectuat un test maxim pe testul de efort CPET,
cu capacitate reziduală de efort (raportată de scala
Borg), și dependent de starea de fitness, de determinarea lor genetică și mai puţin dependent de durata
antrenamentului.

Acomparison of
mechanical efficiency
between junior rowers
Objective: We aimed to determine in a noninvasively
manner the measure of effort (respiratory exchange ratio; RER), and the mechanical efficiency (ME) of training in junior rowers. The RER is the amount of CO2
per O2 consumed (RER = VCO2/VO2). ME characterizes the degree of adaptation to the exercise and depends on the years of training and thus on the differences
in performance.
Materials and methods: We examined 24 young
rowing athletes by CPET exercise testing, after written
informed consent and thorough clinical examination.
The mean age was 15.1, with a range between 13 – 18
years old for female athletes, and 14 – 16 years old for
male athletes.
Results: We found significant differences in the metabolic adaptation characterized with the help of %
VO2max on the anaerobic threshold (AT) level between
the rowing juniors. In short-trained juniors (less than 6
months) the % of VO2max on the AT level was equivalent
for males and females. As for the long-trained (at least
12 months) in female rowing athletes with found significantly higher values of mechanical efficiency (ME).
The ME values were influenced by months of training,
body composition (measured by bioimpedance), and
heart rate reserve.
Conclusions: In their vast majority, the young rowing
athletes performed a maximal test on CPET exercise
test, with residual exercise capacity (reported by Borg
scale), and dependent upon the physical fitness status,
their genetical determination, and less dependent on
the duration of training.
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207. Efectele
cardiovasculare în
COVID-19 la copii
L. Romanciuc, N. Revenco, A. Ostrovsky
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”, Chișinău

Obiectiv: Evaluarea implicării cardiovasculare în infecţia COVID-19 la copii
Materiale și metodă: A fost inclusă o căutare pe PubMed și MEDLINE, site-urile web ale organizaţiilor OMS și CDC, anii 2020-2021.
Rezultate: Implicarea cardiovasculară apare ca una
dintre cele mai semnificative și ameninţătoare de viaţă complicaţii ale infecţiei cu SARS-CoV-2 la adulţi.
COVID-19 la pacienţii pediatrici, are o incidenţă mai
mică de 1%, la copii și adolescenţi cu vârsta mai mică
de 10 ani și poate deveni o boală gravă în 2,5% cazuri,
în special la cei cu vârsta sub 5 ani, deoarece rata de
admitere în spital este de până la 20%, la această populaţie. Principala complicaţie gravă la copiii afectaţi este
sindromul inflamator multisistemic (MIS-C). Acest
sindrom a avut o implicare cardiovasculară în 80-100%
din cazuri și o mortalitate la 67% dintre pacienţi. Datele iniţiale din observaţiile chineze sugerează că, spre
deosebire de pacienţii adulţi, a căror implicare miocardică este uneori corelată cu apariţia aritmiilor, care
pun viaţa în pericol, copiii cu COVID-19 împărtășesc
tulburări de ritm mai puţin dăunătoare, cum ar fi tahicardia supraventriculară, extrasistole atriale și ventriculare, blocurile atrioventriculare de gradul I și blocul
de ramură dreaptă incomplet.
Concluzii: Sistemul cardiovascular este frecvent implicat la pacienţii pediatrici cu COVID-19 și prezintă un
spectru clinic larg și o rată ridicată de morbiditate.
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Results: Cardiovascular involvement is emerging as
one of the most significant and life-threatening complications of SARS-CoV-2 infection in adults. COVID-19
in pediatric patients, have an incidence less than 1%
in children and adolescents aged less than 10 years, it
can become a serious disease in 2.5% of this population, especially in those aged under 5 years as the hospital admission rate is up to 20% in this population.
The main serious complication in children affected by
the disease is multisystemic inflammatory syndrome
(MIS-C). This syndrome had a cardiovascular involvement in 80–100% of cases, with mortalities occurring
in 67% of patients. Initial data from Chinese observations suggest that contrary to adult patients, whose myocardial involvement is sometimes correlated with the
appearance of life-threatening arrhythmias, children
with COVID-19 share less harmful rhythm troubles,
such as supraventricular tachycardia, premature atrial
and ventricular complexes, first-degree atrioventricular blocks, and incomplete right bundle branch block.
Conclusions: The cardiovascular system is frequently
involved in pediatric patients with COVID-19 and
presents with a wide clinical spectrum and high
morbidity rate.

208. Noi ţinte terapeutice:
ceramidele în steatoza
hepatică non-alcoolică
(NAFLD) și ateroscleroză
(ATS)
D.M. Tănase, E.M. Gosav, A. Ouatu,
N. Dima, C.M. Bădescu,
O.N. Buliga-Finiș, D. Popescu,
P.N. Seriţean-Isac, C. Rezuș

Cardiovascular outcomes
of COVID-19 in children

Departamentul Medicină Internă, Clinica a III-a
Medicală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe
„Sf. Spiridon”, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa“, Iași

Objective: evaluation of cardiovascular involvement in
children with COVID-19.
Materials and methods: A literature search was included PubMed and MEDLINE, the websites of the
WHO and CDC , reviewed from 2020 until 2021.

Introducere: Steatoza hepatică non-alcoolică (NAFLD)
și ateroscleroza (ATS) sunt patologii bine cunoscute la
nivel mondial, cu incidenţă și prevalenţă în continuă
creștere. Acestea două sunt interconectate de multiple
funcţii oxidative și metabolice, precum lipotoxicitatea.
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În ultimul deceniu, cercetătorii au adus informaţii
valoroase care evidenţiază implicarea ceramidelor ca și
contribuitori importanţi ai căilor inflamatorii și metabolice în obezitate, în steatoza hepatică și în ATS.
Având în vedere rolul lor comun în debutul și progresia ambelor boli metabolice, NAFLD și ATS, ceramidele continuă să fie cercetate ca potenţiale ţinte terapeutice. Prin această nouă abordare, inhibarea metabolismului ceramidelor ar putea atenua precursorii inflamaţiei hepatice, secreţia de celule oxidative, și astfel
debutul și evoluţia bolilor.
Concluzii: În ciuda potenţialului terapeutic al sfingolipidelor, capacitatea de a dezvolta această clasă ca
produși farmaceutici activi a fost împiedicată, de diferite probleme, legate de solubilitatea compușilor și de
administrare. Dincolo de aceste obstacole tehnice, sunt
necesare studii preclinice suplimentare, care vor elucida mecanismele întregului sistem complex de ceramide
și vor oferi direcţii noi în ceea ce privește managementul NAFLD-ATS.

Novel therapeutic targets:
ceramides in non-alcoholic
fatty liver disease (NAFLD)
-atherosclerosis (ATS)
development
Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease
(NAFLD) and atherosclerosis (ATS) are worldwide
known diseases with increased incidence and prevalence. These two are driven and are interconnected by
multiple oxidative and metabolic functions such as lipotoxicity.
In the last decade, researchers brought valuable information that highlight the involvement of ceramides
as important contributors to the inflammatory and
metabolic pathways in obesity, hepatic steatosis and in
cardiovascular pathologies, such as ATS.
Given their common role in the onset and progression of both metabolic diseases NAFLD and ATS, ceramides continue to be researched as potential therapeutic targets. By this novel approach inhibition of ceramide pathway could alleviate hepatic inflammation
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precursors, oxidative cell secretion and thus, diseases
onset and evolution.
Conclusions: Despite the therapeutic potential of
sphingolipids, the ability to develop this class of compounds as active pharmaceutical ingredients has been
hampered by issues of solubility and delivery. Beyond
these technical hurdles, further preclinical studies are
needed in order to complete with necessary data which
will provide clues behind the whole complex ceramidesystem, and will provide newer directions in NAFLDATS management.

209. Tulburări de ritm și
de conducere la pacienţii
cu hipertensiune arterială
pulmonară
D.G. Iancu1, L. Cristescu1, O.P. Ionescu1,
D.A. Moldovan2, R.A. Dumbravă1, I.
Ţilea1, A. Varga1
1

Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și
Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș
2
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant, Târgu Mureș

Introducere: Hipertensiunea arterială pulmonară
(HAP) este o afecţiune definită de o creștere continuă
a rezistenţei vasculare pulmonare, care are ca rezultat
supraîncărcarea VD urmată de hipertrofia și dilatarea
acestuia, respectiv a atriului drept. Acest lucru creează un substrat de remodelare cardiacă care va promova
apariţia aritmiilor cardiace. Dintre aritmiile întâlnite la
pacienţii cu hipertensiune pulmonară, tahicardiile supraventriculare reprezintă factori de prognostic negativi. Insuficienţa cardiacă, blocul incomplet de ramură
dreptă, undele R dominante în V1 sugestive de hipertrofie ventriculară dreaptă, fracţia de ejecţie redusă și
cardiomiopatia hipertrofică sunt câteva dintre consecinţele naturale ale dezvoltării aritmiilor atriale.
Obiectiv: Scopul acestui studiu a fost de a evalua modificările ECG la pacienţii cu hipertensiune pulmonară
precapilară.
Materiale și metodă: Un număr de 36 de pacienţi
adulţi (23 de femei și 13 de bărbaţi) cu diagnostic confirmat de HAP dintr-un singur centru de tratament
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au fost incluși în studiu. Fiecare pacient a fost evaluat
conform ghidurilor ESC 2015. La fiecare prezentare au
fost monitorizate clasa funcţională, ECG-ul de repaus,
probe de sânge și s-a efectuat test de mers de 6 minute.
Monitorizarea Holter ECG a pacienţilor incluși a fost
efectuată cel puţin o dată pe an sau în cazul apariţiei
unor simptome sugestive de aritmie. Aritmiile supraventriculare au fost interpretate ca orice tahicardie
supraventriculară, flutter atrial sau fibrilaţie atrială diagnosticată la momentul includerii în Programul Naţional de HP din România sau diagnosticate ulterior
prin evaluari Holter ECG sau ECG. Trei bătăi cardiace
consecutive cu o frecvenţă mai mare de 100/min au fost
interpretate ca tahicardie supraventriculară, cu excepţia tahicardiilor sinusale. Orice ritm neregulat cu lipsa
undei P a fost considerat fibrilaţie atrială, iar orice ritm
regulat sau neregulat cu prezenţa undelor de flutter a
fost considerat flutter atrial. Înregistrările ECG efectuate pe o perioadă de peste 4 ani au fost analizate în trei
momente diferite de studiu: la diagnostic (T0), la 6 (T6)
și, respectiv, la 12 (T12) luni.
Rezultate: Pacienţii în ritm sinusal (T0/T6/T12) au
fost 33/32/30. 22 de pacienţi au prezentat BRD la T0,
22 la T2 și 23 la T12. Doar un pacient a prezentat BRS
la fiecare evaluare. La internare, unda P pulmonară a
fost prezentă pe ECG la 24 de pacienti, in timp ce 26
de pacienti prezentau semne de hipertrofie ventriculară
dreaptă. Tahicardia sinusală a fost observată doar la 7
(T0) vs 4 (T6) vs 8 (T12) pacienţi. Comparând frecvenţa cardiacă folosind testul ANOVA între cele 3 momente a fost semnificativă statistică (p< 0,0001). La internare 3 pacienţi prezentau fibrilaţie atrială permanentă,
respectiv 4 (T6) și 6 (T12). Episoade de fibrilaţie atrială
paroxistică a fost înregistrată pe înregistrările Holter
ECG pentru 5 (T0), 4 (T6), 5 (T12) pacienţi.
Concluzii: În studiul nostru, am demonstrat că aritmiile supraventriculare sunt frecvent întâlnite la pacienţii cu HTAP. Înregistrările ECG nu pun în evidenţă
modificări în stadiile incipiente ale bolii, deși în cazul
stadiilor avansate sau diagnosticate tardiv ar putea exista o multitudine de date care ar putea influenţa prognosticul și calitatea vieţii pacientului. Managementul
tratamentului ar trebui să vizeze menţinerea sau restabilirea ritmului sinusal și prevenirea apariţiei aritmiilor supraventriculare care sunt asociate cu deteriorarea
clinică. Studiile ulterioare ar trebui să definească rolul
înregistrărilor ECG ambulatorii, ale loop-recorderelor
și beneficiile ablaţiei în tratamentul aritmiilor supraventriculare.
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Arrhythmias and
conduction disorders in
patients with pulmonary
arterial hypertension
Introduction: Pulmonary arterial hypertension (PAH)
is a condition defined by a continuous increase in
pulmonary vascular resistance, resulting in overloading of the right ventricle with hypertrophy and dilation, followed by further dilation of the right atrium.
A cardiac remodelling substrate is created which will
promote the subsequent occurrence of cardiac arrhythmias. Of the arrhythmias encountered in patients with
PAH, supraventricular tachycardias are adverse prognostic factors, mainly symptomatic atrial arrhythmias. Heart failure, incomplete right bundle branch block,
dominant R waves in V1 suggestive of right ventricular hypertrophy, reduced ejection fraction and hypertrophic cardiomyopathy are some of the natural consequences of developing atrial arrhythmias.
Objective: The aim of this study was to assess the
ECG changes in patients with precapillary pulmonary
hypertension.
Materials and methods: A number of 36 adult patients
(23 females and 13 males) with confirmed diagnosis of
PAH from an single expert PH Centre were included in
a retrospective study. Each patient was evaluated according to the ESC 2015 Guidelines. Determination of
functional class, rest ECG, blood samples and 6-minute walking test were performed at each visit. The ECG
Holter was performed at least once a year or in case of
suggestive symptoms of arrhythmia. Supraventricular
arrhythmias were interpreted as any supraventricular
tachycardia, atrial flutter, or atrial fibrillation diagnosed at the time of inclusion in the Romanian National
Program of PH or the follow-up of subsequent Holter
ECG or ECG evaluations. Three consecutive beats with
a frequency higher than 100 /min were interpreted as
supraventricular tachycardia, except for sinus tachycardias. Any irregular p-wave rhythm was considered atrial fibrillation, and any regular or irregular rhythm with
the presence of flutter waves was considered atrial flutter. EKG recordings for a period of over 4 years were
analyzed at three different study moments: at diagnosis
(T0), at 6 (T6), and 12 (T12) months respectively.
Results: Patients in sinus rhythm (T0/T6/T12) were
33/32/30. 22 pts presented with right bundle bran287
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ch block at T0 (RBBB), 22 at T2, and 23 at T12. Only
one patient presented with a left bundle branch block
at each assessment. P pulmonary wave was diagnosed
for 24 pts, whilst 26 pts had signs of right ventricular
hypertrophy at admission. Sinus tachycardia was noticed only at 7 (T0) vs 4 (T6) vs 8 (T12) pts. The hearth
rate comparison using the ANOVA test between the 3
measurements was significantly statistical (p< 0.0001).
Permanent atrial fibrillation was established at admission for 3 pts, respectively 4 (T6) and 6 (T12). Paroxysmal atrial fibrillation was recorded on ECG Holter for
another 5 (T0), 4 (T6), 5 (T12) pts.
Conclusions: In our study, we demonstrated that supraventricular arrhythmias are commonly observed
in PAH patients. Conventional ECG is not expected
to show alterations in early stages of PAH, although
in advanced stages or late-diagnosed there could be
a multitude of data that could influence the prognostic and quality of life of the patient.Treatment management should aim at maintaining or restoring sinus
rhythm and prevent the occurrence of supraventricular arrhythmias which are associated with clinical
deterioration. Further studies should define the role
of ambulatory ECG recordings, loop-recordings, the
role of rhythm-control scenarios, and the benefits of
catheter ablation in the treatment of supraventricular
arrythmias.

210. Nefropatia de
contrast clinică și subclinică
în epoca substanţelor de
contrast moderne. Studiu
pilot
R. Nicoara1, C. Somkereki1, L. Demian2,
A. Scridon2
1

Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant,
Târgu Mureș
2
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și
Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș

Introducere: Nefropatia de contrast (NIC) reprezintă o, potenţială, complicaţie majoră la pacienţii, care
beneficiază de proceduri ce implică administrarea de
substanţe de contrast iodate. Deși, problema NIC a fost
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abordată în numeroase studii, incidenţa ei rămâne incertă, în special în epoca substanţelor de contrast moderne, iar incidenţa și evoluţia NIC subclinice rămâne
complet necunoscută în acest moment.
Obiectiv: Astfel, ne-am propus să evaluăm incidenţa
și evoluţia NIC clinice și subclinice la pacienţii supuși
unei proceduri de angioplastie percutană electivă.
Materiale și metodă: Un total de 73 de pacienţi consecutivi, care au beneficiat de proceduri de angioplastie
percutană electivă au fost evaluaţi prospectiv. Pentru
fiecare pacient au fost înregistrate datele demografice și
antropometrice, istoricul medical și date legate de procedura de angioplastie și s-au determinat, pre-procedural, la 48 de ore și respectiv la o lună post-administrare
de substanţă de contrast, creatinina serică și nivelurile
de neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL),
un marker de afectare tubulară renală, precum și o serie de alţi parametri de laborator. S-a analizat evoluţia
în dinamică a nivelurilor de creatinină și NGAL la cele
trei momente și au fost evaluaţi potenţialii predictori de
injurie renală precoce și tardivă, post-administrare de
substanţă de contrast.
Rezultate: Conform definiţiei actuale (creșterea creatininei serice cu ≥25% la 48 de ore post-administrare
de substanţă de contrast faţă de valoarea bazală), NIC
a fost prezentă la 4 (5,5%) dintre pacienţi, disfuncţia
renală clinică fiind, însă, regresivă la o lună, la toţi cei
4 pacienţi. În analiza multivariată, singurul predictor
independent pentru apariţia NIC a fost volumul de
substanţă de contrast administrat (R= 2,45; p= 0,01).
La nivel subclinic, afectarea renală precoce, definită ca
o creștere a NGAL cu ≥ 25% la 48 de ore post-administrare de substanţă de contrast faţă de valoarea bazală, a
fost prezentă la 12 (16,4%) dintre pacienţi, la care nivelurile NGAL s-au menţinut crescute inclusiv o lună mai
târziu (p= 0,83). În analiza multivariată, singurul predictor independent pentru creșterea cu ≥ 25% a NGAL
a fost nivelul proteinelor totale (R= 2,59; p= 0,01), nu și
volumul de substanţă de contrast administrat (p> 0,05).
Concluzii: În studiul de faţă, NIC clinică a fost relativ rară (5,5%), a fost regresivă la 30 de zile post-administrarea substanţei de contrast și a fost influenţată,
doar de volumul de substanţă de contrast administrat.
La nivel subclinic, afectarea renală la 48 de ore postadministrarea substanţei de contrast a fost prezentă,
însă, mult mai frecvent, la 16,4% dintre pacienţi, și nu
a fost dependentă de volumul de substanţă de contrast
administrat. Mai mult, afectarea renală subclinică a fost
persistentă la 1 lună post-administrarea substanţei de
contrast, sugerând că acești pacienţi ar putea fi expuși
unui risc mai crescut de afectare renală ulterioară, po-
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tenţial semnificativă clinic, dacă sunt expuși la agenţi
cu potenţial nefrotoxic sau la administrări repetate de
substanţă de contrast. Studii cu urmărire pe termen
mai lung a funcţiei renale, inclusiv după administrări
repetate de substanţă de contrast, vor trebui să elucideze acest aspect.

Clinical and subclinical
contrast-induced
nephropathy in the era of
modern contrast agents.
A pilot study
Introduction: Contrast-induced nephropathy (CIN) is
a potential major complication in patients undergoing
procedures that involve administration of iodinated
contrast agents. Although, the issue of CIN has been
addressed in numerous studies, its incidence remains
uncertain, especially in the era of modern contrast
agents, and the incidence and evolution of subclinical
CIN remain completely unknown at this time.
Objective: We aimed to evaluate the incidence and the
evolution of clinical and subclinical CIN in patients
undergoing elective percutaneous angioplasty procedures.
Materials and methods: A total of 73 consecutive patients who underwent elective percutaneous angioplasty
procedures were evaluated prospectively. Demographic
and anthropometric data, medical history, and angioplasty data were recorded for each patient. Blood levels of creatinine and neutrophil gelatinase-associated
lipocalin (NGAL), a marker of renal tubular damage, as
well as several other laboratory parameters were evaluated pre-procedurally, and 48 hours and one month after the administration of contrast media. The dynamic
evolution of creatinine and NGAL levels at the three
time points was analyzed, and the potential predictors
of early and late renal injury following administration
of contrast media were evaluated.
Results: According to the current definition (i.e., an increase in serum creatinine by ≥ 25% at 48 hours postadministration of contrast media vs. baseline), NIC
was present in 4 (5.5%) of the 73 patients, but clinical
renal dysfunction was regressive at one month follow-
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up in all 4 patients. In multivariate analysis, the only independent predictor of NIC was the volume of contrast
agent administered (R= 2.45; p= 0.01). At subclinical
level, early renal impairment, defined as an increase
in NGAL by ≥ 25% at 48 hours post-administration of
contrast media vs. baseline, was present in 12 (16.4%)
of the 73 patients, in whom NGAL levels remained elevated even one month later compared to baseline (p=
0.83). In multivariate analysis, the only independent
predictor for ≥ 25% increase in NGAL was the level of
total proteins (R= 2.59; p= 0.01), whereas the volume of
contrast agent administered was not (p > 0.05).
Conclusions: In the present study, clinical NIC was relatively rare (5.5%), was regressive at 30 days post-administration of the contrast agent, and was influenced
only by the volume of contrast agent that was administered. At subclinical level, however, renal injury at 48
hours post-contrast agent administration was present
more frequently, in 16.4% of patients, and was not dependent on the volume of contrast agent administered.
Furthermore, subclinical renal impairment was persistent at 1 month post-contrast agent administration,
suggesting that these patients may be at increased risk
for further, potentially clinically significant, renal impairment, if exposed to nephrotoxic agents or repeated
administration of contrast agents. Studies with longerterm follow-up of renal function, including after repeated administration of contrast agents, will have to
elucidate this issue.

211. Nivelul seric de
periostin se asociază cu
un status inflamator mai
exprimat și cu o severitate
mai mare a sindroamelor
coronariene acute
I.P. Rodean, I. Benedek, V.B. Halaţiu,
D. Cernica, D. Opincariu, N. Rat,
T. Benedek
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Târgu Mureș

Obiectiv: Studiul își propune determinarea corelaţiei
dintre nivelul seric de periostin (Pn), inflamaţia sis289
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temică și severitatea sindroamelor coronariene acute
(ACS) la pacienţii cu diferite stadii de evoluţie a bolii
parodontale (PD) - exprimată pe baza identificării germenilor de la nivel gingival.
Materiale și metodă: Nouăzeci și doi de pacienţi cu
ACS și PD au fost înrolaţi în acest studiu prospectiv observaţional. Pentru evaluarea severităţii PD, s-a efectuat
un examen stomatologic complex. Prezenţa germenilor
de la nivel gingival a fost determinată utilizând tehnici
de next generation sequencing. Pornind de la valoarea
medianei Pn (stabilită la 30,63), populaţia de studiu a
fost împărţită după cum urmează: grupul 1 format din
46 de pacienţi cu nivel seric scăzut de Pn (LPn group)
și grupul 2 în care au fost incluși 46 de pacienţi cu nivel crescut al Pn (HPn). Pentru cuantificarea statusului
inflamator, au fost evaluaţi următorii biomarkeri: interleukina 6 (IL6), matrix metaloproteinaza 9 (MMP9),
proteina C reactivă (CRP), moleculele de adeziune vasculară/ intracelulară (VCAM/ICAM), P-selectina, apolipoproteina B (ApoB), albumina (AB), sST2 și fosfataza alcalină (AF).
Rezultate: Infarctul miocardic cu supradenivelare
de segment ST (p= 0,0004), insuficienţa cardiacă (p=
0,002) și fibrilaţia atrială (p= 0,005) au fost observate
mai frecvent în grupul HPn comparativ cu grupul LPn.
De asemenea, riscul cardiovascular a fost mai ridicat
la pacienţii din grupul HPn având în vedere nivelurie
serice ale trigliceridelor (p= 0,02) și al colesterolului
de tip LDL (p= 0,0008). În plus, necroza miocardică,
cuantificată prin nivelurile de creatin kinază (CK) și
fracţiunea MB-CK (p= 0,0004, p= 0,0096), a fost semnificativă mai crescută. Astfel, fiind necesară și o spitalizare mai prelungită pentru pacienţii aparţinând grupului 2 (p= 0,008). În grupul HPn au fost observate niveluri serice mai ridicate ale MMP9 (p= 0,003), AB (p=
0,02), AF la momentul iniţial și în ziua a 7-a (p= 0,022;
p= 0,00001). Cu toate acestea, nivelul seric al CRP la
baseline (p= 0,0009) și în ziua 7 (p= 0,043) a fost mai
exprimat în grupul LPn. În schimb, pacienţii cu ACS
au prezentat forme mai severe de PD, conform rezultatelor tehnicii de next generation sequencing, care au
evidenţiat că germenii predominanţi aparţin complexului roșu - P. gingivalis, T. Forsythia, T. denticola (p=
0,0008). În plus, acești germeni au fost asociaţi cu o
mortalitate mai mare cauzată de creșterea raportului
limfocite-monocite (10,9 +/- 12,75 vs. 3,2 +/- 1,44, p=
0,01).
Concluzii: La pacienţii cu ACS și afectare pardontală
concomitentă, creșterea nivelului seric de Pn se asociază cu un risc cardiovascular ridicat și cu un prognostic
290

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

nefavorabil, datorită asocierii cu o stare de inflamaţie
sistemică mai pronunţată, dar și cu prezenţa de germeni înalt patogeni aparţinând complexului roșu.

Serum Periostin levels
are associated with
higher inflammation and
increased severity of acute
coronary events.
Objective: To assess the correlation between serum
level of periostin (Pn), systemic inflammation and the
severity of acute coronary syndrome (ACS) in patients with different stages of periodontal disease (PD)
- expressed by the presence of the germ in the gingival
pocket.
Materials and method: Ninety-two patients with ACS
and PD were enrolled in this observational prospective study. To assess the severity of the PD, a complete
dental examination was performed. The presence of the
germs from the gingival pocket was determined using
next generation sequencing techniques. Based on the
median value of Pn (set by 30,63), the study population
was divided as follows: group 1 represented by 46 patients with low Pn level (LPn group) and group 2 with 46
patients with high Pn level (HPn). For the inflammatory status the following biomarkers were assessed: interleukin 6 (IL6), metalloproteinase (MMP9), C reactive protein (CRP), endothelial/ intravascular adhesion
molecules (VCAM/ICAM), P-selectin, apolypoprotein
B (ApoB), albumin (AB), sST2 and alkaline phosphatase (AF).
Results: ST elevation myocardial infarction (p=
0.0004), heart failure (p= 0.002) and atrial fibrillation (p= 0.005) were more frequently observed in HPn
group compared with LPn group. Also, the cardiovascular risk was higher in HPn group according to the
serum level of triglycerides (p= 0.02) and LDL cholesterol (p= 0.0008). Furthermore, the myocardial necrosis, quantified by the creatin-kinase and MB-Creatinekinase levels (p= 0.0004, p= 0.0096), was significantly
increased. Thus, a longer hospitalization was needed
for patients from group 2 (p= 0.008). The higher levels
of MMP 9 (p = 0.003), Ab (p= 0.02), AF at baseline and
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at day 7 (p= 0.022; p= 0.0001) were observed in group
HPn. Though, the serum level of CRP at baseline (p=
0.0009) and at day 7 (p= 0.043) were more expressed in
LPn group. Instead, patients with ACS presented more
severe forms of PD, according to the next generation
sequencing technique, which revealed predominant
germs from the red complex - P. gingivalis, T. Forsythia,
T. denticola (p= 0.0008). In addition, these germs were
associated with a higher mortality caused by an increased lymphocyte-to-monocyte ratio (10.9 +/- 12.75 vs.
3.2 +/- 1.44, p= 0.01).
Conclusions: Increased Pn level in patients with ACS
and concomitant PD is associated with a high cardiovascular risk and worse outcomes, being linked with a
more pronounced inflammation and with presence of
the red complex germs.

212. Terapia
anticoagulantă la o
pacientă cu boală OslerWeber-Rendu și CTEPH –
o provocare
D.A. Moldovan1, L. Cristescu2, L. Humă1,
R.A. Dumbravă2, D.G. Iancu2, I. Ţilea2,
A. Varga2
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Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și
Transplant, Târgu Mureș
2
Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și
Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș

Introducere: Boala Osler-Weber-Rendu, cunoscută și
sub denumirea de teleangiectazie hemoragică ereditară
(THE) este o boală autozomal dominantă a vaselor de
sânge, care poate provoca afecţiuni ameninţătoare de
viaţă – sângerări gastrointestinale (GI), pulmonare, nazale și anemie secundară deficitului de fier. Din punct
de vedere clinic, se prezintă cu multiple teleangiectazii
mucocutanate. Tipul 1 de THE este mai frecvent identificată la sexul feminin și implică mutaţii ale endoglinei,
un receptor accesor de tip III al sistemului superfamiliei Transforming Growth Factor (TGF)- β. Malformaţiile arteriovenoase sunt prezente tipic la acești pacienţi,
în mod deosebit la nivelul vascularizaţiei pulmonare și
cerebrale.
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Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 71 de ani, diagnosticată cu THE la 7 ani; până
la momentul actual s-au identificat hemangioame hepatice și multiple structuri vascularizate la nivel pulmonar. Din istoricul medical, se menţionează lobectomie
inferioară stângă pentru sângerări recurente și multiple
sângerări GI. În urma unei forme severe de infecţie cu
SARS-CoV-2 (2020), pacienta a dezvoltat trombembolism pulmonar (TEP) pentru care s-a recomandat tratament anticoagulant cu antagoniști de vitamina K
(AVK), câteva luni mai târziu fiind internată pentru
un episod de hemoragie GI (hemoglobina 4 g/dL). La
acel moment, a refuzat efectuarea endoscopiei digestive superioare (EDS), fiind tratată conservator conform
protocolului terapeutic. Pacienta a fost diagnosticată
cu insuficienţă cardiacă dreaptă, iar investigaţiile imagistice (ecocardiografie, tomografie computerizată de
înaltă rezoluţie cu contrast) au ridicat suspiciunea de
hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică
(CTEPH) și malformaţie arterio-venoasă (MAV) la
nivelul plămânului drept. Ulterior, a fost direcţionată
către un centru de expertiză în hipertensiune pulmonară (HTP) pentru diagnostic de certitudine. În aprilie
2022, s-a efectuat cateterism al cavităţilor drepte și s-a
decelat HP precapilară (PAP medie 43 mmHg, presiunea în capilarul blocat = 15 mmHg). Angiografia pulmonară a fost înalt sugestivă pentru CTEPH și a confirmat MAV. Ca urmare a unor valori ineficiente ale INR,
tratamentul cu AVK a fost înlocuit cu anticoagulant
oral direct (Apixaban). EDS a decelat ulcer piloric în
curs de vindecare și leziuni gastro-duodenale infracentimetrice. Examinarea Doppler venoasă a exclus existenţa unei tromboze venoase profunde cronice.
Considerând hemoragiile recurente cu risc înalt cauzate de THE și etiologia incertă a TEP, tratamentul
anticoagulant a fost întrerupt și s-a indicat tratament
specific cu inhibitori de PDE-5, terapie suportivă și obstrucţia arterei „feeder” cu dispozitiv vascular Amplatzer.
Concluzii: Acest caz subliniază importanţa recunoașterii și diagnosticării CTEPH după infecţia SARSCoV-2, dar și direcţionarea către un centru de expertiză
în HTP pentru a stabili cu acurateţe etiologia și gestionarea centrată pe pacient a cazurilor. Coexistenţa THE
și CTEPH reprezintă o provocare pentru prognosticul
pe termen lung al acestei paciente.
Menţiune: Lucrarea a fost susţinută parţial de Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și Tehnologie
„G.eorge Emil Palade” Târgu Mureș, Grant de cercetare numărul 615/13/17.01.2019
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Anticoagulant therapy in a
patient with Osler-WeberRendu disease and CTEPH
– a challenge
Introduction: Osler-Weber-Rendu disease, also known
as hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) is an
autosomal dominant disorder of the blood vessels that
can cause life-threatening conditions – nose, pulmonary, gastrointestinal (GI) bleeds and secondary iron
deficiency anaemia. Clinically it has a distinctive presentation with multiple mucocutaneous telangiectasias. HHT type 1 is more frequently identified in female
patients and it involves a mutation in endoglin, a typeIII accessory receptor for the Transforming Growth
Factor (TGF)-β superfamily pathway. Arterio-venous
malformations are typically seen in these patients, mainly at the level of pulmonary and cerebral vessels.
Case presentation: We present the case of a 71 y.o. female patient, diagnosed with HHT at the age of 7 years;
during lifetime hepatic hemangioma, multiple vascularized pulmonary structures were identified. From
her past medical history we noticed a left inferior pulmonary lobectomy for recurrent bleeding, and repetitive GI bleedings. After a severe form of SARS-CoV2
infection (2020), she developed pulmonary embolism
(PE) and vitamin K antagonists (VKA) anticoagulation
regimen with was prescribed, but several months later
she was admitted for an episode of upper GI bleeding
(hemoglobin 4 g/dL). At that time, upper digestive endoscopy was refused by the patient and the case was
managed conservatively according to hospital protocol.
The patient was diagnosed with right heart failure and
imagistic studies (echocardiography, contrast-enhanced high resolution pulmonary computer tomography)
raised the suspicion of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) and a right pulmonary
arterio-venous malformation (AVM). The patient was
referred to an expert PH centre for accurate diagnosis.
In April 2022, right heart catheterization was performed and precapillary pulmonary hypertension (mean
PAP= 43 mmHg, pulmonary artery wedge pressure=15 mmHg) was diagnosed. Pulmonary angiogram
was highly suggestive for CTEPH and confirmed AVM.
Due to repetitive labile INR values, the patient was
switched on DOAC (Apixaban). Upper digestive endoscopy reveals healing pyloric ulcer with gastro-duode292

nal infracentimetric lesions. Venous Doppler excluded
chronic deep vein thrombosis.
Taking into consideration the high-risk recurrent
bleeding due to HHT and unclear etiology of PE, the
anticoagulation regimen was ceased. Specific treatment
with PDE-5 inhibitors, supportive therapy and closing
feeding artery with an Amplatzer vascular plug was
offered to the patient.
Conclusions: This case highlights the importance of
recognition and diagnosis of CTEPH after SARS-CoV2
infection but also the importance of referral to an expert PH centre to assess the accurate PH etiology and
patient-centred management. The coexistence of HHT
and CTEPH is provocative in the long-term prognosis
of this specific patient.
Acknowledgments: This paper was partially supported
by the „George Emil Palade” University of Medicine,
Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures,
Romania, Research Grant number 615/13/17.01.2019.
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Introducere: Prevalenţa valvulopatiilor (VHD) este în
creștere la nivel mondial din cauza îmbătrânirii populaţiei și a speranţei de viaţă îmbunătăţite, aducând cu ea
diferite schimbări în profilul clinic și biologic al acestor
pacienţi.
Obiectiv: Studiul nostru își propune să identifice caracteristicile biologice și clinice ale pacienţilor cu valvulopatii moderate sau severe, indiferent de etiologie,
internaţi în regim de urgenţă.
Materiale și metodă: O cohortă de 351 de pacienţi
adulţi internaţi în Departamentul de Cardiologie din
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ianuarie 2017 până în decembrie 2019 au fost incluși
retrospectiv în studiul nostru. Numai pacienţii cu ecocardiografie transtoracică (ETT) efectuată în primele
24 de ore de la internare au constituit lotul final. A fost
utilizat un ecograf GE Vivid E9 cu XD Clear, sondă
cu matrice activă de fază monocristal 1,5-4,6. Analiza
finală a inclus pacienţii cu diagnosticul de VHD moderată sau severă, indiferent de valva implicată sau de
simptomatologia acestora. Sindroamele coronariene
acute și reinternările au reprezentat criterii majore de
excludere din studiu. S-au analizat durata spitalizării,
profilul clinic și profilul biologic al pacientului. Au fost
evaluate tensiunea arterială, înregistrările ECG, boala
cronică de rinichi (BCR) exprimată prin eGFR, valorile
NT-proBNP, acidul uric și analizele hepatice.
Rezultate: Eșantionul final a inclus 105 pacienţi, 55 de
sex feminin (52,4%), cu o vârstă medie de 72,0 ± 11,4
ani și un IMC mediu de 27,6 ± 6,1 kg/m2. La internare,
TAs medie a fost de 130,9 ± 25,5 mmHg, 39,0% dintre pacienţi prezentând clasa NYHA IV și 61,0% clasa NYHA III sau II. Analizând prezenţa valvulopatiei
unice, au fost decelate valvulopatii mitrale (81 pac),
urmate de cele tricuspidiene (50 pac) și aortice (12
pac). Valvulopatii multiple, combinate au fost descrise în 41 de cazuri (39,0%). În 50,1% din cazuri a fost
confirmată fibrilaţia atrială (FA). 67,6% dintre pacienţi
au fost identificaţi cu BCR, 43,8% cu sindrom coronarian cronic (SCC) și 75,2% cu IC cu fracţie de ejecţie redusă. Media FEVS determinată de TTE a fost de
38,3 ± 11,4%, iar valorile medii ale NT-proBNP au fost
12103,8 ± 9555,6 pg/mL. Alte anomalii ale analizelor
sangvine au fost reprezentate de valorile medii ridicate:
ale acidului uric (411,5 ± 170,3 μmol/L), ale bilirubinei
totale (1,5 ± 2mg/dL) și ale bilirubinei directe (0,9 ± 1,5
mg/dL), ale gamma-glutamil transferazei (88,2 ± 101,3
U/L), ale creatininei serice (1,3 ± 0,6 mg/dL) și ale ureei
(11,7 ± 6,9 mmol/L). Durata medie a spitalizării a fost
de 11,2 ± 6,2 zile.
Concluzii: Pacienţii cu valvulopatii exprimă diverse
profiluri clinice și biologice. Pentru pacienţii internaţi
de urgenţă cu o clasă funcţională NYHA ridicată și
valori crescute ale peptidelor natriuretice care asociază modificări ale testelor biochimice, vârstă înaintată,
supraponderalitate, hipertensiune arterială, BCR, SCC
sau FA, ar trebui luată în considerare o valvulopatie
moderată sau severă și evaluarea imagistică, cum ar fi
ecocardiografia (TTE sau TOE) ori tomografia computerizată de cord (CCT), este obligatorie. Cercetări suplimentare în descrierea caracteristicilor clinice și biologice ale noilor pacienţi cu valvulopatii sunt necesare
pentru o identificare mai bună și mai rapidă a acestora.
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Clinical and biological
features in a cluster of
patients with moderate
or severe valvular heart
disease
Introduction: The prevalence of valvular heart disease
(VHD) is increasing worldwide due to ageing population and improved life expectancy bringing with it various changes in the clinical and biological profile of
these patients.
Objectives: Our study aims to identify the biological
and clinical characteristics of patients with moderate or
severe VHD, irrespective of etiology, admitted in emergency settings.
Materials and method: A cohort of 351 adult patients
admitted in our Cardiology Department from January
2017 to December 2019 were retrospectively included
in our study. Only patients with transthoracic echocardiography (TTE) studies performed in the first 24 hours from admission constituted the final sample. A GE
Vivid E9 with XD Clear with 1.5-4.6 active matrix single crystal phased array probe was used. Analysis included a diagnosis of moderate or severe VHD, irrespective of the involved valve or patient’s symptomatology.
Acute coronary syndromes and readmissions represented major exclusion criteria. Length of hospitalization,
patient’s clinical and biological profile was assessed.
Blood pressure, EKG recordings, chronic kidney disease (CKD) expressed by eGFR, NT-proBNP values, uric
acid, liver tests were computed.
Results: Final sample included 105 patients, 55 females (52.4%), with a mean age of 72.0 ± 11.4 years
and a mean BMI of 27.6 ± 6.1 kg/m2. At admission the
mean systolic blood pressure was 130.9 ± 25.5 mmHg,
39.0% of the patients presenting NYHA IV class and
61.0% NYHA III or II class. When we analyzed the
single affected valve the mitral valve (81 pts), followed
by the tricuspid valve (50 pts) and the aortic valve (12
pts) were involved. Multiple, combined VHD were described in 41 cases (39.0%). In 50.1% of the cases atrial
fibrillation (AF) was diagnosed. 67.6% of the patients
were identified with CKD, 43.8% with chronic coronary syndrome (CCS) and 75.2% with HF with reduced ejection fraction. The mean LVEF determined by
the TTE was 38.3 ± 11.4% and the mean NT-proBNP
values were 12103.8 ± 9555.6 pg/mL. Other abnorma293
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lities of the blood tests were represented by the high
mean values in uric acid (411.5 ± 170.3 μmol/L), increased total bilirubin (1.5 ± 2 mg/dL) and direct bilirubin
(0.9±1.5 mg/dL), elevated values of gamma-glutamyl
transferase (88.2 ± 101.3 U/L), serum creatinine (1.3
± 0.6 mg/dL) and urea (11.7 ± 6.9 mmol/L). The mean
length of hospitalization was 11.2 ± 6.2 days.
Conclusions: VHD patients express various clinical
and biological profiles. For the emergency admitted
patients with a high NYHA class and elevated values
in natriuretic peptide tests which associates changes
in biochemical tests, aging, overweight, hypertension,
CKD, CCS, or AF, a moderate to severe VHD should
be consider and imaging assessment such as echocardiography (TTE or TOE), CCT is mandatory. Further
research in describing the upcoming VHD patients’
clinical and biological characteristics is needed for a
better and faster diagnosis of them.

214. Răspunsul
cardiovascular în
cetoacidoza diabetică
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Rezultate: Vârsta medie a întregii cohorte a fost de
48,35 ± 17,44 ani. Pacienţii de sex feminin au fost mai
în vârstă decât bărbaţii (52,26 ± 20,29 ani vs. 46,05 ±
15,25 ani, p= 0,09). Comparaţia între indicele de masă
corporală a fost semnificativă statistic (p= 0,02) între
DZ1 (22,99 ± 4,11 kg/m2) și DZ2 (26,08 ± 8,11 kg/m2).
Pe durata pandemiei globale, ambele grupuri de pacienţi au exprimat valori mai mari pentru TAS (11,21
mmHg, p= 0,02) asociate cu TAD mai mare (7,52
mmHg, p= 0,02) în comparaţie cu valorile din 2019,
indiferent de fenotipul diabetului zaharat. Regresia liniară între durata diabetului și FC, TAS și TAD nu a
fost semnificativă statistic; cu toate acestea, a fost semnificativ statistică între nivelurile de glucoză plasmatică
și TAD (p= 0,01, r2= 0,08).
Concluzii: În studiul de faţă răspunsul cardiovascular,
reprezentat prin FC, TAS sau TAD, nu a demonstrat o
diferenţă semnificativă între pacienţii cu DZ1 sau DZ2.
Pandemia a influenţat valorile TAS și TAD, indiferent
de fenotipul diabetului. Nivelurile mai mari de glucoză
au fost, de asemenea, corelate cu TAD mai scăzută.
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Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș
2
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și
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Cardiovascular response
in diabetic ketoacidosis –
2 years follow-up study
from an Emergency
Department Unit

Introducere: Diabetul zaharat de tip 1 (DZ1) sau de tip
2 (DZ2) reprezintă factori de risc semnificativi și comorbidităţi ale bolilor cardiovasculare. Cetoacidoza diabetică este cea mai frecventă urgenţă hiperglicemică,
atât la pacienţii cu DZ1, cât și la pacienţii cu DZ2. Modificările parametrilor cardiovasculari comuni (ritmul
cardiac, tensiunea arterială) la pacienţii cu cetoacidoză
diabetică (CAD) lipsesc.
Materiale și metodă: Studiul cuprinde date de la 92 de
pacienţi internaţi cu cetoacidoză diabetică într-un spital de nivel terţiar timp de 2 ani (2019-2020). Dintre
aceștia, 44 de pacienţi au fost diagnosticaţi cu DZ1 și
48 de pacienţi cu DZ2. Răspunsul cardiovascular a fost
cuantificat în funcţie de frecvenţa cardiacă (FC), tensiunea arterială sistolică și diastolică (TAS, TAD). Datele
colectate au fost calculate și analizate statistic.

Introduction: Type 1 (T1DM) or type 2 (T2DM) diabetes mellitus are significant risk factors and comorbidities to cardiovascular disease. Diabetic ketoacidosis
is the most frequent acute hyperglycemic emergency
both in T1DM or T2DM diabetic patients. Abnormalities of common cardiovascular parameters (heart rate,
blood pressure) in patients with diabetic ketoacidosis
(DKA) are lacking.
Materials and methods: The study encompasses data
from 92 patients admitted with diabetic ketoacidosis
in a tertiary-level hospital over 2 years (2019-2020).
Among these, 44 patients were diagnosed with T1DM
and 48 pts with T2DM. The cardiovascular response
was quantified by heart rate (HR), systolic and diastolic
blood pressure (SBP, DBP). Collected data were computed and statistically analyzed.

L. Cristescu1, D.G. Iancu1,
D.A. Moldovan2, I. Ţilea1, A. Varga1
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Results: The mean age of the entire cohort was 48.35 ±
17.44 y.o. The female patients were older than the males (52.26 ± 20.29 y.o. vs. 46.05 ± 15.25 y.o., p= 0.09).
Comparison between body mass index was statistically
significant (p= 0.02) in T1DM (22.99 ± 4.11 kg/m2)
and T2DM (26.08 ± 8.11 kg/m2). In global pandemic
lockdown, both patients groups expressed higher values for SBP (11.21 mmHg, p= 0.02) associated with
higher DBP (7.52 mmHg, p= 0.02) when compared to
2019 values regardless of diabetes phenotype. Linear
regression between the duration of diabetes and HR,
SBP and DBP was not statistically significant; however,
it was statistically significant between plasmatic glucose levels and DBP (p= 0.01, r2= 0.08).
Conclusions: In the present study the cardiovascular response, characterized by HR, SBP or DPB, did
not confirm a significant difference between T1DM
or T2DM patients. Lockdown influenced the values of SBP and DPB regardless of diabetes phenotype.
Higher glucose levels were also correlated with lower
DBP.

215. Ruptura subacută de
perete liber al ventriculului
stâng. Când nu este
prea târziu pentru soluţii
salvatoare?
A.L. Ghiţă, D. Savoiu, A. Sturzu,
S. Dumitrescu, D. Ciobanu
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central
„Dr. Carol Davila“, București

Introducere: Ruptura de perete liber VS (ventricul
stâng), alături de ruptura de SIV (sept interventricular)
și de ruptura de mușchi papilari reprezintă complicaţiile majore, macanice, după un IMA (infarct miocardic
acut). Ruptura de perete liber VS este în cele mai multe
cazuri o complicaţie fatală a IMA cu supradenivelare de
segment ST. Ruptura subacută a peretelui liber VS, care
complică IMA este definită ca o ruptură graduală sau
incompletă a zonei infarctate, cu sângerare lentă sau
repetitivă în sacul pericardic oprită de formarea unui
tromb sau a unei aderenţe pericardice, care încetinesc
acumularea de sânge și permit intervenţia chirurgica-
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lă de urgenţă. Astfel, am prezentat cazul unui pacient
vârstnic cu multipli factori de risc cardiovascular, diagnosticat cu SCA – STEMI (sindrom coronarian acut
su spradenivelare de segment ST) complicat cu ruptură
subacută de perete liber VS.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 70 ani, fumător, hipertenisv, dislipidemic, internat prin transfer cu
STEMI infero-lateral prezintă durere retrosternală debutată cu 11 ore anterior admisiei, cu dinamică enzimatică sugestivă. Ecocardiografia relevă: VS cu disfuncţie
sistolică severă, diskinezie la nivelul jumătăţii bazale a
peretelui inferior și infero-lateral cu perete subţire, posibilă soluţie de continuitate la acest nivel și lichid pericardic maxim 23mm lateral de VD, cu colaps diastolic
de AD. S-a stabilit diagnosticul de Ruptură subacută de
perete liber VS. În acest context se temporizează angioplastia coronariană primară și se sistează dubla terapie antiagregantă. Coronarografia evidenţiază ocluzie
trombotică ACD II și stenoză 80% IVA. În ziua 2 se
constată tromboză la nivelul zonei diskinetice și în ciuda faptului că pacientul este stabil hemodinamic și respirator se decide intervenţia chirurgicală de urgenţă. Se
efectuează off-pump ranforsare externă de VS cu petec
de pericard autolog, TachoSil patch și adeziv biologic.
Postoperator se iniţiază tratament cu anticoagulant și
dublă antiagregare plachetară. Evoluţia pacientului este
favorabilă și la o lună se realizează angioplastia.
Particularitatea cazului: Ruptura peretelui liber a VS
este o complicaţie gravă și adesea letală a STEMI. Repararea fără sutură, folosind petec de colagen poate
fi o opţiune de tratament eficientă, convenabilă, care
merită a fi luată în calcul în mangmentul acestor tipuri
de cazuri. Diagnosticul rupturii subacute a pereteului
liber VS poate fi dificil și necesită, adesea, o abordare
diagnostică imagistică multimodală, acest caz ridicând
întrebarea: „Când nu este prea târziu pentru soluţii salvatoare?”.

Subacute left ventricular
free wall rupture. When
is it not too late for lifesaving solutions?
Introduction: Left ventricular free wall rupture, along
with ventricular septal rupture and papillary muscle
295
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rupture are major mechanical complications after an
AMI (acute myocardial infarction). LV (left ventricle)
free wall rupture is in most cases a fatal complication of
ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
Subacute left ventricular free wall rupture, which complicates AMI, is defined as a gradual or incomplete rupture of the infarcted area, with slow or repetitive bleeding in the pericardial sac stopped by the formation of
a thrombus or pericardial adhesion, which slows blood
accumulation and allows emergency surgery. Thus, we
presented the case of an elderly patient with multiple
cardiovascular risk factors, diagnosed with STEMI
complicated by subacute left ventricular free wall rupture.
Case presentation: 70-year-old patient, smoker, hypertensive, dyslipidaemic, hospitalized by transfer with
inferior and lateral STEMI presents with retrosternal pain started for 11 hours before admission, with
suggestive enzymatic dynamics. Echocardiography reveals: LV with severe systolic dysfunction, dyskinesia in
the basal half of the inferior and inferolateral wall with
thin wall, possible continuity solution at this level and
maximum 23mm lateral pericardial effusion of the RV,
with diastolic collapse of RA. The diagnosis of subacute
left ventricular free wall rupture has been established.
In this context, the primary coronary angioplasty is
delayed and dual antiplatelet therapy is stopped. Coronary angiography shows thrombotic occlusion of
RCA and 80% stenosis of LAD. On day 2, thrombosis
is found in the dyskinetic area and despite the fact that
the patient is stable, emergency surgery is decided. Sutureless repair is performed off-pump using autologous
pericardial patch, TachoSil patches and biological glue.
Postoperatively, treatment with anticoagulant and dual
antiplatelet therapy is initiated. The patient’s evolution
is favorable and angioplasty is performed one month
later.
Case particularity: LV free wall rupture is a serious
and often fatal complication of STEMI. Sutureless repair using the collagen patch can be an expedient and
effective treatment option and it is worth considering
in handling these types of cases. Diagnosing subacute
left ventricular free wall rupture can be difficult and often requires a multimodal imaging approach, this case
asks the question: „When is it not too late for life-saving
solutions?“.
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216. Când liniștea începe
să strige
A. Petre1, A.C. Buzea2, G.A. Dan2
1

Spitalul Clinic Colentina, București
Spitalul Clinic Colentina, Universitatea de Medicină
și Farmacie ,,Carol Davila”, București
2

Introducere: Boala coronariană rămâne cauza principală de mortalitate la nivel mondial și este estimat,
că cca. jumătate din numărul, anual, de infarcte miocardice acute (IMA) apare la persoane fără o patologie
coronariană cunoscută. Deși, în majoritatea cazurilor,
evenimentul acut constă în IMA de tip 1, o parte, deloc
neglijabilă, se manifestă ca infarct miocardic de tip 2.
Distincţia între cele două tipuri, deși nu este întotdeauna ușor de realizat, are o importanţă deosebită, deoarece abordarea terapeutică este diferită. Prezentăm cazul
unui pacient cu boală coronariană severă asimptomatică cu un prim episod NSTEMI secundar unei anemii
severe.
Prezentare de caz: Un bărbat de 75 ani, fără istoric de
dispnee sau angină, se prezintă pentru epigastralgii și
dispnee la eforturi minime debutate cu 48 h anterior.
Este cunoscut cu infecţie cu VHB, leucemie limfocitară
cronică IIA, etilism cronic și fost fumător. Clinic este
tahicardic, palid, cu jugulare turgescente, puls periferic diminuat, tensiune sistolică 80 mmHg. Pe ECG se
depistează unde T negative în V1-V6 și DI, cu supradenivelare ST în aVR și V1, iar ecocardiografic hipokinezie severă anterolaterală și FEVS 30%. Titrul crescut al TnThs și NT-proBNP conturează diagnosticul de
disfuncţie ventriculară stângă și IMA. Depistarea unei
anemii de 5,7 g/dl cu test Coombs pozitiv, fără elemente de sângerare, ne-a orientat către diagnosticul de IM
de tip 2. Pacientul a fost stabilizat prin terapie suportivă, urmată de administrarea de inhibitori de enzimă
de conversie, antialdosteronic și betablocant. S-a obţinut ameliorarea clinică, a funcţiei sistolice și stabilizarea hematologică. Coronarografia a decelat o leziune
calcificată de 70-80% la nivelul trunchiului comun cu
implicarea originii circumflexei, ce a impus terapie chirurgicală.
Particularitatea cazului: Cazul acestui pacient are mai
multe particularităţi: în primul rând, prezenţa unei plăci aterosclerotice fixe asimptomatice. În al doilea rând,
apariţia IM de tip 2 simptomatic în contextul unei boli
hematologice complexe. În al treilea rând, pe ECG
nu sunt îndeplinite criteriile de contiguitate pentru
STEMI, însă supradenivelarea ST în aVR și V1 suge-
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rează STEMI (criteriile Littmann) cu implicarea trunchiului comun.

When silence starts to
shout
Introduction: Coronary artery disease remains the leading cause of death worldwide and it is estimated that
about half of the annual number of acute myocardial
infarction (AMI) occurs in people without known coronary artery disease. Although in most cases the acute coronary syndrome is represented by type 1 AMI,
an important part is manifested as a type 2 myocardial
infarction. The distinction between these two types,
although not always easy to achieve in clinical practice,
is of particular importance because of the different therapeutic approach. We present the case of a patient with
unknown severe coronary artery disease who experienced a first episode of presumed NSTEMI secondary
to a severe anemia.
Case presentation: A 75-year-old man with no history of dyspnea or angina is hospitalized for epigastric
pain and dyspnoea at minimal exertion with onset 48
hours earlier. His history consists of HBV infection,
IIA chronic lymphocytic leukemia, chronic alcoholism
and a former smoker. Clinically he is tachycardic, pale,
with turgid jugular veins, diminished peripheral pulse,
systolic blood pressure of 80 mmHg. The ECG shows
negative T waves in V1-V6 and DI, with ST elevation in
aVR and V1 and echocardiography reveals severe anterolateral hypokinesia and FEVS 30%. Increased hsTnT
and NT-proBNP outline the diagnosis of left ventricular dysfunction and AMI. Detection of anemia of 5.7 g/
dl with a positive Coombs test, without bleeding signs,
led us to diagnosis of type 2 MI. The patient was stabilized with supportive therapy, followed by angiotension-converting enzyme inhibitor, anti-aldosteronic and
beta-blocker. Clinical status, systolic function and hematological parameters significantly improved. Coronarography revealed a calcified lesion of 70-80% of the
left main (LM) extended to the origin of the circumflex
that required successful surgical therapy.
Case particularity: The case of this patient has several
peculiarities: first, the presence of a fixed asymptomatic
atherosclerotic plaque. Second, the symptomatic type 2
MI in the context of complex hematological disorder.
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Third, the ECG did not meet the contiguity criteria for
STEMI, however ST elevation in aVR and V1 suggest
STEMI (Littmann criteria) and LM involvement.

217. Flail de valvă mitrală
anterioară: o complicaţie
rară după un STEMI tratat
prompt
C. Paraschiv1, R.M. Popescu1, A.H. Ali2,
A.C. Popescu1, S. Bălănescu1
1

Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Universitatea
de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București
2
Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, București

Introducere: Prezentăm cazul captivant al unui pacient
de 66 de ani care a fost internat cu STEMI, la care s-a
efectuat intervenţie coronariană percutană primară
cu montare de stent biologic activ (DES) în 2 ore de
la primul contact medical și la aproximativ 4 ore de la
începutul simptomatologiei și care a dezvoltat multiple
complicaţii. Deoarece, pacientul a prezentat flux lent
TIMI 2 după revascularizare și multiple complicaţii în
primele 7 zile, considerăm acest caz un eveniment de
injurie ischemie/reperfuzie.
Prezentare de caz: Un bărbat de 66 de ani s-a prezentat
la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru durere toracică
anterioară și dispnee de repaus. Antecedentele personale patologice au relevat tabagism activ, dislipidemie,
hipertensiune, boală renală cronică stadiul 3a, accident
vascular cerebral (AVC) ischemic (în urmă cu 2 ani).
Pacientul a fost diagnosticat cu STEMI anterolateral
și s-a efectuat angioplastie coronariana percutană cu
implantarea unui DES la nivelul arterei interventriculare anterioare. Rezultatul final a fost flux lent: TIMI2.
Ecocardiografia a evidenţiat hipokinezie de segmente
apicale circumferenţial și o fracţie de ejecţie a ventriculului stâng (VS) de 35%. Pe parcursul internarii valorile
troponinei și ale NT pro BNP au scăzut în primele 6
zile, însă s-a evidenţiat inflamaţie severă, persistentă.
Pacientul a dezvoltat multiple complicaţii: tromb intraventricular în ziua 2, fibrilaţie atrială în ziua 4. În
ziua de spitalizare numărul 7, pacientul a dezvoltat șoc
cardiogen prin regurgitare mitrală (RM) acută, severă
prin flail de valvă mitrală anterioară. A primit tratament inotrop și vasopresor în doze crescânde cu scopul
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menţinerii valorii tensiunii arteriale sistolice peste 90
mmHg. „Heart team” a încercat stabilizarea pacientului în vederea intervenţiei chirurgicale de reparare/
înlocuire valvulară, însă pacientul a decedat înainte de
efectuarea operaţiei.
Particularitatea cazului: În concluzie, ne dorim prezentarea unui caz de STEMI anterior și lateral la un
pacient de 66 de ani, care a dezvoltat, ulterior, multiple
complicaţii, deși revascularizarea s-a produs în sub 4
ore de la debutul simptomelor. Pe de-o parte, pacientul
avea multipli factori de risc cardiovascular: tabagism
cronic, hipertensiune, dislipidemie, istoric de AVC ischemic, boală renală cronică. Pe de altă parte, avea tratament cronic cu antiagregant și statină. Deși, coronarografia a fost efectuată în sub 2 ore de la primul contact
medical, cu un DES la nivelul arterei responsabile de
infarct, fluxul a fost lent: TIMI 2. Acest caz sever ridică
suspiciunea de injurie ischemie/reperfuzie. Inflamaţia
poate juca un rol important în prognosticul pacienţilor
cu infarct miocardic acut. RM acută prin flail de valvă mitrală anterioară este o instanţă rară: regurgitarea
mitrală în infarctul miocardic acut apare frecvent prin
implicarea mușchiului papilar posteromedial din cauza
unicei vascularizaţii coronariene. Starea pacientului s-a
agravat pe măsură ce a dezvoltat disfuncţie sistolică de
VS, tromb intraventricular sub anticoagulant, fibrilaţie
atrială paroxistică, RM acută prin flail de valve mitralâ
anterioară, care a condus la șoc cardiogen neresponsiv,
fatal.

Anterior mitral valve flail: a
rare complication after
a promptly treated STEMI
Introduction: We present the challenging case of a
66 years old male patient who was hospitalized with
STEMI, underwent primary percutaneous coronary
intervention with a drug eluting stent (DES) within 2
hours of medical contact approximately 4 hours from
the beginning of symptoms and subsequently developed multiple complications. As the patient had slow reflow TIMI 2 after the revascularization and developed
multiple complications in the first 7 days, we regarded
it as an ischemia/reperfusion injury case.
Case presentation: A 66 years old man presented to
the Emergency Department for anterior thoracic pain
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and dyspnea at rest. The patient’s medical history included active smoking, dyslipidemia, hypertension, chronic kidney disease stage 3a and an ischemic stroke (two
years prior). The patient was diagnosed with anterolateral STEMI and percutaneous coronary intervention
was performed, with an implantation of a DES within
the left descending artery. The final result was slow
flow: TIMI 2. The echocardiography revealed: circumferential hipokinesia of apical segments, a left ventricular (LV) ejection fraction estimated at 35%. Lab test
during hospitalization showed a downward trend of
troponin and NT pro BNP values in the first 6 days, but
with high, persistent inflammation. The patient developed multiple complications: intraventricular thrombus
on the second day and atrial fibrillation on the fourth
day. On the seventh day of hospitalization, the patient
developed cardiogenic shock by acute, severe mitral
regurgitation (MR) through anterior mitral valve flail.
The patient was started on inotrope and vasopressor
therapy in gradually increasing dose in order to maintain his systolic blood pressure above 90 mmHg. The
heart team tried stabilizing the patient in order for the
valve replacement/repair surgery to be performed but,
unfortunately, he died before the operation could be
managed.
Case particularity: In conclusion, we present a case of
anterior and lateral STEMI in a 66 years old male patient who subsequently developed multiple complications even though the reperfusion happened in less than
4 hours of symptom onset. On one hand, the patient
had multiple cardiovascular risk factors: chronic smoking, hypertension, dyslipidemia, a history of ischemic
stroke, chronic kidney disease. On the other hand, he
was chronically treated with aspirin and statin. And
even though the coronarography was performed in
less than 2 hours of first medical contact, with a DES
on the infarct related artery, there was slow flow: TIMI
2. This severe case development raises the supposition
of an ischemia/reperfusion injury case. Inflammation
can also play an important role in the outcome of patients with acute myocardial infarction. Anterior mitral
valve flail is a rare instance: MR in acute myocardial
infarction often shows the involvement of the posteromedial papillary muscle due to its single blood supply.
The patient’s condition aggravated as he developed
LVsystolic dysfunction, intraventricular thrombus under anticoagulation, paroxysmal atrial fibrillation and
acute severe MR by anterior mitral valve flail, which led
to unresponsive, fatal cardiogenic shock.
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218. O altă cauză de
embolism pulmonar –
sarcomul venos
G.A. Chiriţă1, I. Lupescu2, D. Deleanu1,
R. Dumitru2, G. Becheanu2, C. Panaite1,
M. Sălăgean1, M. Brutaru1, O. Andrei1
1

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2
Institutul Clinic Fundeni, București

Introducere: Tromboembolismul venos este, la nivel
global, al treilea cel mai frecvent sindrom cardiovascular acut, o boală multifactorială complexă, unde factorii de risc genetici și de mediu determină predispoziţia
la evenimente trombotice. Trombofiliile ereditare și
cele dobândite, precum cele paraneoplazice, influenţează diverși factori, ce participă în cascada coagulării
și cresc riscul de embolie pulmonară sau de tromboză
venoasă profundă. Totuși, procesul diagnostic poate fi
problematic deoarece diverse etiologii mai rare trebuie
luate în considerare în bilanţul etiologic.
Prezentare de caz: Este vorba despre o pacientă de 42
de ani, cunoscută cu mutaţie a factorului V Leiden,
care s-a internat pentru TVP complicată cu TEP bilateral masiv. Menţionăm că pacienta a avut 2 episoade
de TVP, unul complicat cu TEP pentru care, iniţial, a
primit Apixaban, ulterior Acenocumarol cu INR terapeutic la momentul internării. Doppler-ul venos a
evidenţiat o tromboză venoasă femuropopliteală acută
dreaptă pentru care s-a iniţiat tratamentul cu HNF. Bilanţul imunologic nu a identificat cauza recurenţei și
a progresiei TEV. Examinarea angio-CT a evidenţiat
pe lângă progresia trombozei femurale cu implicarea
VCI și a TEP-ului, un aspect particular al formaţiunilor
intravasculare, ce ridică suspiciunea de sarcom intravascular asociat trombozei și embolizare tumorală la
nivelul arterelor pulmonare, suspiciune susţinută și de
examinarea IRM abdomino-pelvin. În acest context,
pacienta are indicaţie pentru implantarea de filtru de
VCI, urmată de puncţie transfemurală ghidată CT pentru biopsie și examen anatomopatologic, care pune diagnosticul de sarcom sinovial, fiind transferată pentru
radioterapie si chimioterapie într-o clinică de oncologie, cu indicaţia continuării tratamentului cu HGMM.
Particularitatea cazului: Sarcoamele venei cave inferioare sunt tumori maligne extrem de rare, diagnosticate
în stadii avansate de creștere tumorală din cauza loca-
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lizării lor retroperitoneale și a evoluţiei lor insidioase.
Particularitatea cazului constă in raritatea trombozei
tumorale determinată de prezenţa sarcomului venos.
Mai mult, pacienta asociază o trombofilie genetică care
a favorizat suplimentar extinderea trombozei venoase.

Another cause of
pulmonary embolism –
venous sarcoma
Introduction: Venous thromboembolism is the third
most common acute cardiovascular syndrome globally,
a complex multifactorial disease in which certain genetic and environmental risk factors predispose to
thrombotic events. Hereditary and inherited thrombophilias, such as paraneoplastic syndromes, influence
various factors involved in the coagulation cascade and
increase the risk of pulmonary embolism or deep vein
thrombosis. Yet, the diagnostic process may often be
problematic, as multiple aetiologies have to be investigated and can contribute to the clinical picture.
Case presentation: We present you the case of a
42-year-old patient, with factor V Leiden mutation, who
was hospitalised for DVT complicated by massive bilateral PE. We mention that the patient had, prior to this
event, 2 episodes of DVT, one complicated with PE for
which she initially received Apixaban, later Acenocoumarol with therapeutic INR at the time of hospitalisation.The venous Doppler showed an acute right femoropopliteal venous thrombosis for which UFH treatment
was initiated. The immunological assessment did not
identify the cause of the recurrence and progression of
VTE. The angio-CT examination revealed, in addition
to the progression of both the femoral thrombosis with
involvement of IVC and of the PE, a particular aspect
of intravascular formations that raised the suspicion of
intravascular sarcoma associated with thrombosis and
tumor embolization in the pulmonary arteries, suspicion confirmed by the abdominopelvic MRI examination. In this context, the patient had an indication for the
implantation of an IVC filter, followed by CT-guided
transfemoral biopsy for histopathological examination,
which diagnosed a synovial sarcoma. The patient is latter transferred for radiotherapy and chemotherapy sessions in an oncology clinic, with the indication for the
continuation of the treatment with LMWH.
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Case particularity: Sarcomas of the inferior vena cava
are extremely rare malignancies, diagnosed in advanced stages of tumor growth due to their retroperitoneal
localisation and insidious evolution. The peculiarity of
the case is the rarity of tumor thrombosis caused by the
presence of venous sarcoma. Furthermore, the patient
was associated with a genetic thrombophilia that further favored the spread of the venous thrombosis.

219. Trombembolismul
pulmonar o boală cu
evoluţie imprevizibilă
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stabilă hemodinamic, paucisimptomatică, având tratament anticoagulant cu acenocumarol și indicaţie de
efectuare screening pentru trombofilie.
Particularitatea cazului: Cazul prezentat ilustrează caracterul imprevizibil al trombembolismului pulmonar
prin recurenţa emboliei în pofida tratamentului anticoagulant corect administrat (APPTuri terapeutice) cu
deteriorare respiratorie și stop cardiac prin asistolă, resuscitat. Tratamentul trombolitic administrat promt,
inclusiv în timpul resuscitării, a salvat viaţa pacientei,
ulterior cu restitutio ad integrum. De remarcat și recuperarea funcţiei ventricului drept consecutiv tratamentului de reperfuzie pulmonară.

Spitalul Clinic de Urgenţă, București

Unpredictable evolution of
pulmonary embolism

Introducere: Pacientul diagnosticat cu trombembolism pulmonar poate prezenta o evoluţie imprevizibilă,
în ciuda tratamentului anticoagulant, corect administrat conform recomandărilor de ghid.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 50 ani, hipertensivă, diabetică, cu obezitate,
cu istoric de avorturi spontane, cu fertilizare in vitro în
urmă cu 2 luni, urmată de avort spontan, diagnosticată
cu tromboembolism pulmonar acut la risc intermediar
scăzut. Evoluţia pacientei a fost, iniţial, favorabilă sub
tratament cu heparină nefracţionată, cu APPTuri terapeutice. Ecocardiografic s-au evidenţiat cavităţi drepte
dilatate și disfuncţie longitudinală sistolică de ventricul drept (TAPSE= 11mm, s’t= 0,08m/s). Troponina
I și NT proBNP în limite normale. În ziua a 3a de la
internare pacienta devine brusc dispneică, SaO2= 70%
necesitând ventilaţie noninvazivă debit maxim, apoi
intubaţie orotraheală de necesitate și ventilaţie mecanică. Dezvoltă rapid stop cardiac prin asistolă cu răspuns
promt la manevrele de resuscitare prin reluarea activitaţii cardiace. Se instituie imediat tratament trombolitic cu alteplază regim rapid. În timpul administrării
tratamentului trombolitic, pacienta dezvoltă 2 episoade
de stop cardiac prin asistolă cu resuscitare reușită. Evoluţie lent favorabilă, fiind extubată după 3 zile, menţinându-se oxigenoterapia, ulterior cu ameliorare clinică semnificativă. Ecocardiografic se constată ameliorarea disfuncţiei de ventricul drept și lipsa criteriilor
de hipertensiune arterială pulmonară. Este externată

Introduction: A patient diagnosed with pulmonary
thromboembolism may experience unpredictable progression despite proper anticoagulant treatment.
Case presentation: We present the case of a 50-yearold famale patient, with hypertension, diabetes mellitus
type 2, obesity, with a history of miscarriages, with in vitro fertilization 2 months ago, followed by miscarriage,
diagnosed with acute pulmonary thromboembolism
at low intermediate risk. The patient’s evolution was
initially favorable under treatment with unfractionated heparin, with therapeutic APPTs. Echocardiographically: dilated right cavities and longitudinal systolic
dysfunction of the right ventricle (TAPSE= 11mm, s’t=
0.08m/s). Troponin I and NT proBNP within normal
limits. On the 3rd day after admission, the patient suddenly became dyspneic, SaO2 = 70% requiring maximum flow noninvasive ventilation, then necessary
orotracheal intubation and mechanical ventilation. She
develops rapid cardiac arrest by asystole with prompt
response to resuscitation maneuvers. Thrombolytic treatment with alteplase is instituted immediately.
During the administration of thrombolytic therapy the
patient develops 2 episodes of cardiac arrest by asystole
with successful resuscitation. The evolution was slowly
favourable. The patient was extubated after 3 days, maintaining oxygen therapy, subsequently with significant
clinical improvement. Echocardiography shows an improvement in right ventricular dysfunction and a lack
of criteria for pulmonary arterial hypertension. She is

I. Niţu-Preda, A. Scafa-Udriște,
R.A. Onuţ, M. Guran
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discharged hemodynamically stable, asymptomatic,
having anticoagulant treatment with acenocoumarol
and with indication for thrombophilia screening.
Case particularity: This case illustrates the unpredictability of pulmonary thromboembolism by the recurrence of embolism despite correctly administered
anticoagulant treatment (therapeutic APPTs). Prompt
thrombolytic treatment saved the patient’s life. Also,
noteworthy is the recovery of the function of the ventricle as a result of the treatment of pulmonary reperfusion.

220. Stenoză aortică
strânsă în sarcină-abordare
multidisciplinară
M.F. Ștefan1, L.Ș. Magda2,
C.G. Herghelegiu3, D. Herghelegiu3,
D. Vinereanu2
1

Spitalul Universitar de Urgenţă, București
Spitalul Universitar de Urgenţă, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București
3
Spitalul Clinic Sanador, București
2

Introducere: Prevalenţa bolilor cardiace la femeile însărcinate este 0,1-4%, cea mai reprezentată patologie,
fiind defectele cardiace congenitale. Incidenţa stenozei
aortice (SA) stranse în sarcină este rară, întrucât SA
este mai frecventa la bărbaţi, iar stenoza severă este
neobișnuită la femeile la vârsta fertilă.
Sarcina determină scăderea rezistenţei vasculare sistemice și a tensiunii arteriale, cu augmentarea
frecvenţei cardiace și a volumului bataie și creșterea
consecutivă a debitului cardiac. Aceste modificări pot
decompensa o stenoză aortică semnificativă, asimptomatică anterior sarcinii. Femeile gravide cu SA severă pot dezvolta insuficienţă cardiacă și aritmii atriale.
După naștere, apar modificări hemodinamice generate
de auto-transfuzarea volumului sanguin uterin și de reducerea presiunii intra-abdominale. Creșterea bruscă
a presarcinii poate duce la rândul ei la decompensare
cardiacă maternă.
Riscul matern la femeile gravide cu SA depinde de
severitatea stenozei aortice, de prezenţa simptomelor și
de diametrul rădăcinii aortice. Consecinţele asupra fă-
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tului includ greutate mică la naștere, retard de creștere
intrauterină și naștere prematură.
Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 34 de ani, cu
sarcină în evoluţie săptamâna 22, cunoscută cu bicuspidie aortică și boală aortică cu stenoză moderată și regurgitare ușoară, asimptomatică, este trimisă de medicul obstetrician pentru evaluare cardiologică. Ecografia de cord, iniţială, evidenţiază valvă aortică bicuspidă
cu SA strânsă (AVA 0,475cm2/m2), regurgitare aortică
ușoară, dilatare de aortă ascendentă (40 mm), funcţie
sistolică biventriculară prezervată, fără alte valvulopatii
semnificative. EKG normal.
Considerând riscul matern și fetal ridicat, se decide urmărirea în echipă multidisciplinară. Este evaluată
cardiologic lunar în trimestrul al 2-lea și saptămânal
în trimestrul al 3-lea. Se menţine complet asimptomatică, cu toleranţa bună la efort, fără semne clinice de
insuficienţă cardiacă și cu valori tensionale adecvate.
Fără evolutivitate ecocardiografică sau EKG notabilă
pe parcursul urmăririi. Evaluarea antepartum a fătului
nu identifică malformaţii cardiace. În săptămâna 36 se
decelează restricţie de creștere intra-uterină a fătului,
motiv pentru care se practică cezariană în săptămâna
38, cu particularităţi procedurale și anestezice și fără
complicaţii materne sau fetale.
Particularitatea cazului: Experienţa abordării pacientelor gravide cu SA strânsă este limitată având în vedere raritatea acestei asocieri. Statusul hiperkinetic din
timpul sarcinii poate duce la o supraestimare a severităţii SA. De aceea, evaluarea și urmărirea cardiologică
trebuie practicate în centre cu experienţă în ecocardiografie. Nașterea, dacă sarcina ajunge la termen, reprezintă un moment cheie din punct de vedere obstetrical
și anestezic.
În ciuda severităţii SA, pacienta prezentată a fost
asimptomatică înainte de concepţie și și-a menţinut o
stare funcţională bună pe toată durata sarcinii și peripartum și având un nou-născut sănătos.
În concluzie, dezvoltarea medicală din ultimele decade a determinat identificarea unui număr mai mare
de femei cu defecte cardiace înnăscute, ce ajung la vârsta fertilă și doresc să conceapă. O îngrijire adecvată
a acestei categorii de paciente necesită o echipă multidisciplinară (Pregnancy Heart Team) compusă din
specialiști în obstetrică, genetică, cardiologie, anestezie-terapie intensivă și neonatologie.
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Severe aortic stenosis
in pregnancy –
multidisciplinary approach
Introduction: The prevalence of heart disease in pregnant women is 0.1-4%, with congenital heart defects
being the most common condition. The incidence of
aortic stenosis (AS) in pregnancy is rare, as AS is more
common in men, and severe stenosis is uncommon in
women of childbearing age. Pregnancy causes a decrease in systemic vascular resistance and blood pressure,
with an increase in heart rate and beating volume and
a consequent increase in cardiac output. These changes
may decompensate a significant aortic stenosis, asymptomatic prior to pregnancy. Pregnant women with severe AS may develop heart failure and atrial arrhythmias. After childbirth, hemodynamic changes occur
due to auto-transfusion of uterine blood volume and
reduced intra-abdominal pressure. Sudden increases in
pre-load may in turn lead to maternal cardiac decompensation.
The maternal risk in pregnant women with AS depends on the severity of aortic stenosis, the presence
of symptoms and the diameter of the aortic root. Consequences for the fetus include low birth weight, intrauterine growth retardation and premature birth.
Case presentation: A 34-year-old female patient with
an evolving pregnancy in week 22, known to have a bicuspid aortic valve and aortic disease with moderate
stenosis and mild regurgitation, asymptomatic, is referred by her obstetrician for cardiologic evaluation. Initial heart ultrasound reveals a bicuspid aortic valve with
severe aortic stenosis (AVA 0.475cm2/m2), mild aortic
regurgitation, dilatation of ascending aorta (40 mm),
preserved biventricular systolic function, no other significant valvulopathies. Normal EKG.
Considering the high maternal and fetal risk, multidisciplinary team follow-up is decided. She is evaluated cardiologically monthly in the 2nd trimester and
weekly in the 3rd trimester. She remains completely
asymptomatic with good exercise tolerance, no clinical
signs of heart failure and adequate blood pressure values. No notable echocardiographic or EKG evolution
during follow-up. Antepartum evaluation of the fetus
does not identify cardiac malformations. At 36 weeks,
intrauterine growth restriction of the fetus is detected, which is why caesarean section is performed at 38
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weeks, with procedural and anaesthetic particularities
and no maternal or fetal complications.
Case particularity: Experience in dealing with pregnant patients with severe aortic stenosis is limited given
the rarity of this association.
Hyperkinetic status during pregnancy may lead to an
overestimation of AS severity. Therefore cardiological
assessment and follow-up should be performed in centres with experience in echocardiography. Childbirth,
if the pregnancy goes to term, is a key moment from an
obstetric and anaesthetic point of view.
Despite the severity of AS, the patient presented was
asymptomatic before conception and maintained a
good functional status throughout pregnancy and peripartum and having a healthy newborn.
In conclusion, medical development in recent decades has led to an increase in the number of women
with inborn heart defects reaching childbearing age
and wishing to conceive. Appropriate care of this category of patients requires a multidisciplinary team
(Pregnancy Heart Team) composed of specialists in
obstetrics, genetics, cardiology, anaesthesia-intensive
care and neonatology

221. Patternul electric de
bloc de ram drept atipic
(bloc de ram stâng mascat)
ascunde o ineficienţă a
lucrului mecanic miocardic
la nivelul ventriculului
stâng
L. Oprean, A. Călin, O. Andrei
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București

Introducere: Blocul de ram stâng mascat de blocul
de ram drept („masquerading bundle branch block”)
este un pattern ECG caracterizat printr-o morfologie
a complexului QRS de bloc de ram drept în derivaţiile
precordiale și de bloc de ram stâng în derivaţiile membrelor. Deși, este un pattern rar întâlnit, se asociază cu
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o afectare difuză și severă a ţesutului excito-conductor
și prezice un prognostic rezervat. Activarea electrică
anormală a ventriculului stâng caracteristică acestui
pattern electric declanșează o deformare regională necoordonată a miocardului ventricular, ce stă la baza ineficienţei lucrului mecanic al miocardului ventriculului
stâng și scăderii performanţei acestuia.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient de sex
masculin, în vârstă de 66 de ani, diabetic, evaluat în clinica noastră pentru dispnee și fatigabilitate la eforturi
mici. Dintre antecedentele patologice reţinem fibrilaţie atrială permanentă, cu alură ventriculară controlată
terapeutic. Examenul obiectiv evidenţiază un pacient
stabil hemodinamic, cu semne de congestie sistemică
și pulmonară. Notăm valoarea BNP-ului de 729,3 pg/
ml. Electrocardiograma surprinde fibrilaţie atrială, cu
alură ventriculară medie de 60 de bătăi pe minut, un
complex QRS cu axul la minus 60 de grade, cu o durată de 160 milisecunde și morfologie de BRD în derivaţiile precordiale și de BRS în derivaţiile membrelor
(notăm absenţa undei S în DI, aVL), modificări secundare ale fazei de repolarizare. Evaluarea ecocardiografică evidenţiază ventricul stâng dilatat, cu disfuncţie
sistolică globală severă, cu o fracţie de ejecţie de 20%,
cu rocking apical, ca expresie a asincronismului intraventricular. Evaluarea ecocardiografică a performanţei
ventriculului stâng prin intermediul lucrului mecanic
obiectivează o valoare semnificativă a lucrului mecanic
global irosit (GWW 193 mmHg%) și o eficienţă globală
scăzută a lucrului mecanic (GWE 68%).
S-a iniţiat terapie farmacologică conform ghidurilor
actuale cu betablocant, sacubitril/valsartan, spironolactonă și diuretic de ansă. După depletizare și ameliorarea statusului volemic, se efectuează coronarografie,
ce arată leziuni aterosclerotice fără semnificaţie hemodinamică la nivelul arterelor coronare.
Particularitatea cazului: Particularitatea cazului constă în aspectul electrocardiografic de „masquerading
bundle branch block”, caracterizat printr-o afectare severă a ţesutului de conducere, cu predominanţa afectării electrice, mecanice și hemodinamice a ventriculului
stâng, marcată de asincronism intraventricular și o eficienţă globală scăzută a lucrului mecanic al ventriculului stâng. Aceste date vin în sprijinul managementului
ulterior al pacientului și a evaluării indicaţiei de terapie
de resincronizare cardiacă, studiile actuale evidenţiind
rolul lucrului mecanic în prezicerea răspunsului la terapia de resincronizare cardiacă. Notăm importanţa
acestui parametru și în evaluarea prognosticului, un
studiu publicat recent de Wang et al. arătând că paci-
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enţii cu GMW < 750mmHg% au un risc mai mare de
deces de orice cauză și de spitalizări pentru insuficienţă
cardiacă.

Atypical right
bundle branch block
(Masquerading bundle
branch block) hides a
wasted left ventricle
myocardial work
Introduction: Masquerading bundle branch block
is an ECG pattern characterized by a QRS complex
morphology of right bundle branch block in precordial leads and of left bundle branch block in limb leads.
Although it is a rare pattern, it is associated with a diffuse and severe damage of the excito-conductive tissue
and predicts a poor outcome.
Abnormal electrical activation of the left ventricle
characteristic of this electrical pattern, it triggers an
uncoordinated regional deformation of the ventricular
myocardium, which underlies the inefficiency of the
mechanical work of the left ventricular myocardium
and its decreased performance.
Case presentation: We present the case of 66-yearold male diabetic patient evaluated in our clinic for
dyspnea and fatigue at low exertion. Among the
pathological antecedents we note permanent atrial fibrillation, with therapeutically controlled ventricular
rate. The examination highlights a stable hemodynamic patient, with signs of systemic and pulmonary
congestion. We note the value of BNP of 729.3 pg/ml.
The electrocardiogram shows atrial fibrillation, with an
average ventricular rate of 60 beats per minute, a QRS
axis at minus 60 degrees, with a duration of 160 milliseconds and morphology of RBBB in precordial leads
and LBBB in limb leads (note the absence of S waves
in leads DI , aVL), secondary changes of the repolarization phase. Echocardiography shows dilated left
ventricle, with severe global systolic dysfunction, with
an ejection fraction of 20%, with apical rocking, as an
expression of intraventricular dyssynchrony. Echocardiographic assessment of left ventricular performance
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through myocardial work shows a significant value of
global wasted work (GWW 193 mmHg%) and low global work efficiency (GWE 68%).
Guideline-directed medical therapy was initiated,
with beta blocker, sacubitril / valsartan, spironolactone and loop diuretic. After volume depletion and improvement in volemic status, coronary angiography is
performed, which shows coronary arteries with atherosclerotic lesions without hemodynamic significance.
Case particularity: The particularity of the case consists in the electrocardiographic aspect of masquerading bundle branch block, characterized by a severe damage to the conduction tissue, with the predominance
of electrical, mechanical and hemodynamic distress of
the left ventricle, marked by intraventricular dyssynchrony and low global work efficiency of the left ventricle. These data support the subsequent management
of the patient and the evaluation of the indication for
cardiac resynchronization therapy. We also note the
importance of this parameter in the evaluation of the
prognosis, a study recently published by Wang et al.
showing that patients with GMW < 750mmHg% have
a higher risk of all-cause death and heart failure hospitalization.

222. Între viaţă și moarte.
Stenoza aortică și
implantarea percutană
transcateter a valvei aortice
– o adevarată provocare
A.R. Pavăl1, C. Stoicescu1, C. Udroiu,
G. Bicescu, B. Suran, A. Ciobanu,
D. Vinereanu1
1

Spitalul Universitar de Urgenţă, București

Introducere: Stenoza aortică valvulară reprezintă cea
mai frecventă valvulopatie a adultului și a treia boală
cardiovasculară ca frecvenţă. Apariţia simptomatologiei este un punct de cotitură în istoria naturală a stenozei aortice. Odată cu apariţia acesteia, prognosticul
pacienţilor se schimbă dramatic în lipsa înlăturării obstacolului valvular.
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Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în
vârstă de 78 de ani cunoscută cu boală aortică degenerativă cu stenoză strânsă și cu insuficienţă ușoară,
boală coronariană ischemică univasculară, episoade
de fibrilaţie atrială paroxistică, hipertensivă, dislipidemică, prezentată la Spitalul Universitar de Urgenţă
București pentru episoade recurente de sincopă, durere
toracică anterioară, palpitaţii cu ritm rapid, intermitente și dispnee la eforturi mici. Având în vedere patologia
valvulară aortică, vârsta pacientei, comorbidităţile și
EuroSCORE- 6,3% (riscul de mortalitate după intervenţia chirurgicală) se ia în considerare implantarea
percutană transcateter a valvei aortice (TAVI) și se începe protocolul.
Ecocardiografic prezintă fracţie de ejecţie a ventricului stâng (FEVS-55%) conservată. Se efectuează coronarografie care decelează stenoză la nivelul arterei interventriculare anterioare și se efectuează angioplastie
percutană cu implantare de stent activ farmacologic la
acest nivel. Intraprocedural, pacienta a prezentat bloc
atrioventricular 2:1 intermitent, remis spontan și ulterior, pe parcursul internării, flutter atrial alternând cu
fibrilaţie atrială și cu bloc atrioventricular grad II Mobitz 2. Se decide implantare de stimulator cardiac bicameral DDD. Revine în clinică cu fenomene de decompensare a insuficienţei cardiace cu necesar de ventilaţie
mecanică non-invazivă și suport vasopresor, cu o FEVS
sever deprimată (20%). Se exclude tromboză intrastent
și se ia în considerare cardiomiopatia indusă de pacing,
astfel încat s-a optat pentru resincronizare cardiacă.
La momentul prezentării în vederea TAVI se constată
FEVS ameliorată la 40%. Post intervenţional, pacienta
a dezvoltat accident vascular cerebral vertebro-bazilar
tranzitor și ulterior stop cardiorespirator. A fost stabilizată hemodinamic și a prezentat ulterior evoluţie favorabilă.
Particularitatea cazului: Managementul și abordarea
multidisciplinară în cazul unei paciente cu stenoză aortică strânsă și multiple comorbidităţi, o pacientă aflată
la graniţa cu moartea, de câteva ori, care a devenit o
adevărată provocare pentru întreaga echipă, din prisma
scăderii disfuncţiei sistolice de ventricul stâng într-un
interval destul de scurt. Mai mult decât atât, etiologia
accidentului vascular cerebral vertebro-bazilar tranzitor și a stopului cardiac respirator post implantare
transcateter a valvei aortice rămâne un semn de întrebare, deoarece examinarea imagistică prin computer
tomograf a infirmat existenţa unui embol.
Concluzii: Prognosticul stenozei aortice strânse în
momentul apariţiei simptomatologiei este nefavorabil
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și mortalitatea raportată este semnificativă. Conduita
terapeutică rămâne o provocare în practica clinică, în
special în cazurile în care pacienta prezintă comorbidităţi și complicaţii multiple.

Between life and death.
Aortic stenosis and
transcatheter aortic valve
implantation – a real
challenge
Introduction: Aortic valve stenosis is the most common and most frequent valvulopathy an adult can
experience and third most frequent cardiovascular disease. The onset of symptoms is a turning point in the
natural history of aortic stenosis. With its onset, the
patient’s prognosis changes drastically in the absence of
the removal of the valve obstruction.
Case presentation: We present the case of an elderly
patient 78 years old, known for: degenerative aortic
disease with severe aortic stenosis and mild aortic
regurgitation, monovascular ischemic coronary artery disease, episodes of paroxysmal atrial fibrillation,
hypertensive and dyslipidemic, presented at “University Emergency Hospital Bucharest” for recurrent
episodes of syncope, anterior chest pain, intermittent
palpitations and dyspnea with minimal exertion. Given
the nature of aortic valve disease, the patients age and
comorbidities, EuroSCORE- 6.3% (predicts risk of inhospital mortality after major cardiac surgery), transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is considered
and the protocol begins. The echocardiogram showed a
preserved left ventricular systolic function (55%). The
coronary angiography revealed univascular atherosclerotic coronary artery disease (stenosis of left anterior
descending artery), the patient undergoing primary
percutaneous coronary angioplasty with drug-eluting
stent placement in the culprit lesion of the left anterior descending artery. Intraprocedural, this patient
presented an intermittent atrioventricular block 2:1,
spontaneously remitted and subsequently during atrial
flutter hospitalization alternating with atrial fibrillation
and atrioventricular block with a grade Il Mobitz 2. We
then decide to implant a DDD bicameral pacemaker.
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She returned to the clinic with acute decompensated
heart failure, with a severely depressed FEVS (20%),
which required a mechanical non-invasive ventilation
alongside a vasopressor support. Intrastent thrombosis
is ruled out and instead, a pacing-induced cardiomyopathy is considered, thus it was opted for cardiac resynchronization. At the time of the TAVI presentation, the
FEVS improved by 40%. Post interventional, the patient had experienced a transient vertebro-basilar stroke
and subsequently a cardiorespiratory arrest. Then, she
was stabilized hemodynamically and subsequently presents favorable evolution.
Case particularity: Management and addressing in
a multidisciplinary manner is key during the case of
this patient with severe aortic stenosis alongside the
multiple comorbidities. The patient experienced multiple life threatening situations which became a real
challenge for the whole team in terms of the decreased
systolic dysfunction of the left ventricle in a very short
timespan. Moreover, the etiology of the transient vertebrobasilar stroke and post-implantation cardiac arrest
through the transcatheter of the aortic valve remains
a question mark due to the fact that the computed tomography imaging denied the existence of an embolus.
Conclusion: The prognosis of severe aortic stenosis at
the time of the onset of symptoms is unfavorable and
alongside, the mortality rate reported is significant.
Therapeutic conduct remains a challenge in clinical
practice, especially in cases where the patient has multiple comorbidities and complications.

223. Secretele unei inimi
obeze- o boală uitată
I. Badea-Lupășteanu1, A. Buzea2,
G.A. Dan2
1

Spitalul Clinic Colentina, București
Spitalul Clinic Colentina, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Carol Davila“, București
2

Introducere: Dilatarea atrială gigantă este o entitate
rară, mai frecventă în populaţia pediatrică, în context
de patologie congenitală. Dilatarea atrială gigantă la
adulţi a fost raportată ca o complicaţie rară a bolii cardiace reumatismale cu evoluţie îndelungată, cu atât mai
rară în epoca modernă.
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Prezentare de caz: Acesta este cazul unei femei în vârstă de 63 ani cu istoric de boală valvulară reumatismală
de 52 ani și remodelare cardiacă extremă cu dilatare biatrială ocupând majoritatea cutiei toracice. Pacienta s-a
internat pentru insuficienţă cardiacă (IC) decompensată în urma infecţiei Covid. Era cunoscută cu stenoză
mitrală reumatismală de la 11 ani, comisurotomizată la
16 ani și protezare metalică la 40 ani. Ulterior a dezvoltat IC cu fracţie de ejecţie ușor redusă și cardiomegalie decelată la imagistica efectuată în context infecţios.
A necesitat stimulare VVI pentru fibrilaţie atrială cu
alură ventriculară lentă.
Clinic avea semne de congestie periferică importantă. NtproBNP-ul era 910 pg/ml. Radiografia toracică a
arătat un indice cardiotoracic de 0,92. Ecografia cardiacă a decelat dilatare biatrială gigantă- volum atrial
drept 817 ml, atrial stâng 651 ml; afectare valvulară
severă- stenoză aortică strânsă cu regurgitare moderată și regurgitare tricuspidiană importantă cu stenoză
semnificativă. Proteza mitrală era normofuncţională,
iar ventriculul stâng nedilatat cu disfuncţie sistolică
ușoară. Ecografia abdominală a evidenţiat dilatare de
venă portă, fără semne de ciroză.
Congestia s-a ameliorat sub terapie diuretică iv. Pacienta a refuzat investigaţii suplimentare și corecţia patologiei valvulare și a avut multiple decompensări.
Particularitatea cazului: Acest caz ilustrează progresia dramatică a bolii cardiace reumatismale cu afectare
valvulară multiplă și corecţie chirurgicală tardivă, incompletă, ce a condus la dilatare biatrială masivă.

The secrets of an obese
heart- a forgotten disease
Introduction: Giant atria are rare and more commonly
seen in paediatric patients with congenital heart disease. There have been reports of extreme right atrium or
biatrial dilation in adults as a rare long-term complication of rheumatic heart disease, even rarer in modern
times. Hereby we present the case of a 63-year old woman with a 52 year history of rheumatic heart disease
and extreme cardiac remodeling with biatrial enlargement filling most of her thorax.
Case presentation: The patient was admitted for decompensated heart failure following an episode of
SARS-COV2 infection. She had a long history of rhe306
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umatic mitral stenosis. She underwent comisurotomy
at the age of 16 and metallic mitral valve replacement
at the age of 40. She later developed heart failure with
mildly reduced ejection fraction and severe tricuspid
regurgitation. A VVI pacemaker was implanted for
slow atrial fibrillation. Lung imaging performed for
Covid infection revealed severe cardiomegaly.
Upon hospital arrival the patient presented with
signs of severe peripheral congestion and NtproBNP
was 910 pg/ml. X-ray examination revealed huge cardiomegaly with a cardiothoracic ratio of 0.92. Transthoracic echocardiogram showed marked atrial enlargement- right atrial volume was 817 ml and left atrial
volume 651 ml. The mitral prosthesis was normal functioning, but there was severe aortic stenosis with moderate regurgitation and important tricuspid regurgitation with significant stenosis. The right ventricle was
dilated with normal systolic function and there was
pulmonary hypertension. The left ventricle was non dilated with mildly reduced ejection fraction. Abdominal
ultrasound revealed ascites and portal vein dilation without characteristic findings of liver cirrhosis.
Congestion improved under iv diuretics. The patient
declined further investigation and interventional therapy and had multiple subsequent decompensations.
Case particularity: This case illustrates the dramatic
progression of rheumatic heart disease leading to massive biatrial enlargement due to delayed and incomplete surgical correction.

224. Lungul drum al
endocarditei infectioase –
ar trebui sa fie simplu,
dar nu este...
A. Tanase 1, O. Stoia
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Introducere: Endocardita infecţioasă este frecventă
la persoanele vârstnice, mai ales în contextul afectării
valvulare degenerative, în urma expunerii anterioare
la proceduri medicale, în special stomatologice. Agentul patogen incriminat, cel mai adesea, este Staphylococcuss aureus, care în ţările dezvoltate este responsabil
de 30% din cazurile de endicardită infecţioasă.
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Prezentare de caz: Aducem în discuţie cazul unei paciente în vârstă de 75 de ani, ce s-a prezentat în serviciul
de urgenţă pentru alterarea statusului mental, instalată
brusc, astenie și inapetenţă, în context de sindrom inflamator marcat și stare septică. Istoricul medical includea alergie la iod și la antibiotice. Examenul fizic a fost
remarcabil pentru alterarea statusului mental cu bradipsihie, bradilalie, bradikinezie și semne de congestie
pulmonară și sistemică. CT-ul cranian și exmanul LCR
nu au identificat suferinţă neurologică primară sau de
focar, interpretându-se ca sepsis cu punct de plecare pulmonar, reacţie meningeală și encefalită septică.
Continuarea investigaţiilor au dus la consultul cardiologic care a evidenţiat, la ecocardiografie, prezenţa unei
formaţiuni mobile la nivelul feţei atriale a valvei mitrale posterioare cu o lungime de 15 mm și hemoculturi
pozitive pentru Staphylococcuss aureus MSSA. A doua
ecocardiografie, efectuată la 24 h distanţă de prima, a
scos în evidenţă reducerea substanţială, în dimensiuni,
a vegetaţiei, fiind astfel necesare investigaţii suplimentare în vederea investigării unei eventuale embolizări
sistemice. Antibioterapia specifică și tratamentul ulterior au dus la evoluţie clinică favorabilă a pacientei cu
hemoculturi negative în dinamică.
Particularitatea cazului: Discutăm despre un caz tipic
de boala infecţioasă severă, dar cu anumite particularităţi notabile. În populaţia generală microorganismul
incriminat, cel mai adesea, în producerea EI este Staphylococcuss aureus, în cazul nostru MSSA. Debutul
fulminant, cât și evoluţia clinică și paraclinică, favorabilă, sub tratament antibioterapic corespund cu datele din literatură. O caracteristică importantă a cazului
a fost diminuarea semnificativă și bruscă a vegetaţiei,
lăsând, inexplicabil mecanismul, având în vedere că
investigaţiile suplimentare nu au pus în evidenţă embolizări sistemice. De asemenea, o altă particularitate
a cazului este imposibilitatea investigării viabilităţii
circulaţiei coronariene, esenţială în cazul abordării chirurgicale. Protezarea valvulară a fost astfel, temporizată, cu reevaluarea ecocardiografică, în dinamică, care
nu a evidenţiat regurgitare semnificativă.
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The long road of infectious
endocarditis – it should be
simple, but it’s not ...
Introduction: Infectious endocarditis is common in
the elderly, especially in the context of degenerative
valve damage, following previous exposure to medical
procedures, especially dental. The most frequently implicated pathogen is staphylococcus aureus, which in
developed countries is responsible for 30% of cases of
infectious endicarditis.
Case presentation: We are discussing the case of a
75-year-old patient who presented to the emergency
department for altered mental status, suddenly installed, asthenia and loss of appetite, in the context of marked inflammatory syndrome and sepsis. Medical history included allergy to iodine and antibiotics. Physical
examination was noted for impaired mental status with
bradypsychia, bradyllalia, bradykinesia, and signs of
pulmonary and systemic congestion. Cranial CT scan
and CSF examination did not identify primary or focal
neurological distress, interpreted as pulmonary sepsis,
meningeal reaction, and septic encephalitis. Further investigations led to a cardiological consultation which
revealed on echocardiography the presence of a mobile
formation at the level of the atrial face of the posterior
mitral valve with a length of 15 mm and positive blood
cultures for staphylococcus aureus MSSA. The second
echocardiography, performed after 24 hours from the
first one, highlighted the substantial reduction in size
of the vegetation, thus requiring additional investigations in order to investigate a possible systemic embolization. Specific antibiotic therapy and subsequent
treatment had led to favorable clinical outcome of the
patient with negative blood cultures in dynamics.
Case particularity: We are talking about a typical case
of severe infectious disease, but with certain notable
features. In the general population, the microorganism
most often incriminated in the production of infectious endocarditis is Staphylococcuss aureus, in our case
MSSA. The fulminant onset, as well as the favorable
clinical and paraclinical evolution under antibiotic
treatment correspond to the data from the literature.
An important feature of the case was the significant
decrease in vegetation, leaving the mechanism inexplicable, further investigations did not reveal systemic
embolizations. Also another particularity of the case
is the impossibility of investigating the viability of the
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coronary circulation, essential in the case of the surgical approach. The valve prosthesis was thus timed, with
echocardiographic reassessment in dynamics that did
not show significant regurgitation.

225. Caz rar de
endocardită infecţioasă
trivalvulară - există și
surprize fericite
D.M. Dodiţă1, I.N. Popescu1, R. Dăneţ2,
D. Mihalcea2, D. Vinereanu2
1

Spitalul Universitar de Urgenţă, București
Spitalul Universitar de Urgenţă, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București

2

Introducere: Endocardita infecţioasă continuă să reprezinte o provocare de diagnostic și tratament, în ciuda ghidurilor bine definite, prin varietatea din punct de
vedere al vârstei și comorbidităţilor a pacienţilor afectaţi, dar și a manifestărilor de debut. Endocardita ce
implică trei sau mai multe valve este foarte rar citată în
literatură, iar afectarea simultană de valvă aortică, tricuspidă și pulmonară este menţionată doar sub formă
de cazuri izolate.
Prezentare de caz: Pacient în vârstă de 65 de ani, se
prezintă în regim de urgenţă, pentru edem pulmonar
acut cardiogen cu necesar de ventilaţie non-invazivă
(CPAP), în camera de gardă. Asociază edeme gambiere
masive bilateral și revărsat pleural bilateral în cantitate medie, obiectivat radiologic, pentru care se practică
drenaj toracic. Dintre antecedentele personale patologice, amintim: cardiopatie ischemică cu FEVS ușor redusă, istoric de bypass aorto-coronarian, HTA, DZ tip
2 insulinonecesitant, boală renală cronică, ciroză hepatică. Pe EKG notăm tahicardie sinusală, fără modificări semnificative ST-T, iar biologic - troponină repetat
negativă, NT-proBNP semnificativ crescut (20364 pg/
ml), anemie severă, trombocitopenie, sindrom inflamator, retenţie azotată, citoliză hepatică.
Ecografia cardiacă obiectivează disfuncţie sistolică
biventriculară (FEVS: 45%, TAPSE: 16 mm) și ridică
suspiciunea de endocardită de valvă pulmonară. După
echilibrarea parametrilor hemodinamici și respiratori,
se efectuează ecografie transesofagiană, ce confirmă
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prezenţa de vegetaţii la nivelul valvei pulmonare, cu
regurgitare pulmonară moderată, dar și la nivelul valvelor tricuspidă și aortică – cu regurgitări moderate.
Hemoculturile sunt repetat pozitive pentru MRSCN,
confirmându-se diagnosticul de endocardită infecţioasă pe 3 valve native. Ne aflăm, așadar, în faţa unui pacient cu insuficienţă cardiacă decompensată, refractară
la tratamentul diuretic, deci cu indicaţie de intervenţie chirurgicală de urgenţă, însă cu multiple patologii
asociate și risc operator foarte crescut (79,88% - Euroscore II, 41,8% - Society of Thoracic Surgeons). În acest
context, ţinând cont și de opţiunea pacientului, am ales
tratamentul conservator. A urmat tratament cu vancomicină și meropenem, diuretic de ansă în doze mari,
diuretic antialdosteronic, monoantigregare plachetară,
betablocant, tratament hipotensor, iSGLT2, statină, insulinoterapie.
Evoluţia a fost lent favorabilă pe parcursul spitalizării, cu reducerea fenomenelor de insuficienţă cardiacă
la NYHA II, remisia completă a revărsatului pleural și
ameliorarea edemelor gambiere. După încheierea celor 6 săptămâni de antibioterapie, se constată rezoluţia
completă a vegetaţiilor. La evaluarea de la 2 luni, prezintă insuficienţă cardiacă NYHA II, fără alte acuze subiective, iar ecocardiografic - FEVS 50-55%, fără vegetaţii valvulare vizibile transtoracic sau transesofagian.
Particularitatea cazului: Particularitatea acestui caz
constă în afectarea simultană de valvă pulmonară, tricuspidă și aortică – tablou foarte rar menţionat în literatură, dar și în rezoluţia completă a vegetaţiilor și
ameliorarea semnificativă a simptomatologiei pacientului sub tratament conservator, în ciuda manifestărilor
severe de la prezentare. Particulară este și absenţa unor
factori determinanţi identificabili (intervenţii dentare/
chirurgicale, hemodializă, consum de substanţe ilicite
etc.). Cazul prezentat subliniază faptul că, deși, recomandările tratamentului chirurgical în endocardita
infecţioasă sunt bine definite, acestea trebuie întotdeauna, adaptate și individualizate conform profilului
fiecarui pacient în parte.

Romanian Journal of Cardiology, Vol. 32
Supplement 2022

A rare case of trivalvular
infective endocarditis –
happy surprises do exist
Introduction: Infective endocarditis still represents a
therapeutic and diagnostic challenge, despite well-defined guidelines, due to the variety of the patients in
terms of age and comorbidities and of the onset symptoms. The endocarditis of three or more cardiac valves
is very rarely reported in literature and the presence
of vegetations simultaneously on aortic, tricuspid and
pulmonary valve is mentioned only as isolated cases.
Case presentation: 65 year-old-male presented in the
emergency department with cardiogenic pulmonary
edema requiring non-invasive ventilation (CPAP) at
admission. He had also massive bilateral lower limb
edema and pleural effussion confirmed by pulmonary radiography which was drained by thoracocentesis. From his complex medical history, we mention:
ischemic cardiomyopathy with mrEF, aortic coronary
bypass, hypertension, diabetes mellitus, CKD, hepatic cirrhosis. The ECG showed sinus tachycardia with
no significant ST-T changes and the laboratory values
- elevated NT-proBNP (20364 pg/ml), repeatedly normal troponin level, severe anemia, thrombocytopenia,
raised CRP and ESR, elevated serum creatinine level,
hepatic cytolysis. The transthoracic echocardiography
(TTE) showed biventricular dysfunction (LVEF: 45%,
TAPSE: 16 mm) and raised suspicion of pulmonary
valve endocarditis. After the hemodynamic and respiratory parameters improved, the patient underwent
transesophageal echocardiography (TEE) which confirmed the presence of vegetations on the pulmonary
valve, but also on the tricuspid and aortic valve and
moderate pulmonary, aortic and tricuspid regurgitation. Blood cultures were repeatedly positive for MRSCN, so the diagnosis of endocarditis of three native
valves was confirmed. We were therefore facing a case
of a patient with diuretic-refractory, decompensated
heart failure, so with an indication of urgent surgery,
but also with many comorbidities and very high surgical risk (79.88% - Euroscore II, 41.8% - Society of
Thoracic Surgeons). In this context and taking also
into consideration the patient’s choice, we opted for a
conservative approach. Thus, he was treated with vancomycin and meropenem, high doses of loop diuretics,
MRA, hypertension medication, mono antiplatelet therapy, betablocker, SGLT2i, statine, insulin therapy.The
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patient’s condition gradually improved during the hospital stay, his heart failure symptoms became NYHA
class II, the pleural effusion was in complete resolution
and the lower limb edema improved also significantly.
After 6 weeks of antibiotherapy, we noticed on the TEE
the complete resolution of the valvular vegetations.
At the 2 months follow up visit, he had NYHA class
II heart failure, without any other complaints and on
the echocardiography - LVEF: 50-55%, without any visible valvular vegetations on the TTE or on the TEE.
Case particularity: The particularity of this case consists of simultaneous involvement of aortic, pulmonary
and tricuspid valve, which is very rarely reported in literature, but also in the complete resolution of the vegetations and significant improvement of the symptoms
with conservative treatment, despite the severe initial
clinical presentation. The absence of identifiable risk
factors (surgical or dental procedures, illicit drug use,
etc.) was also particular. The presented case emphasis
the fact that, although the recommandations of surgical treatment in infective endocarditis are well defined,
they need to be adapted and individualised according
to the profile of each patient.

226. Imagini de poveste…
la un singur pacient
C.A. Nistor1, S. Onciul2, C.M. Tirziu2,
G. Neculae3, A.R. Pletea2, C.C. Diaconu2,
A.M. Balahura2
1

Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, București
Spitalul Clinic de Urgenţă, București
3
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. C.C. Iliescu“, București
2

Introducere: Endocardita infecţioasă (EI) rămâne
o patologie cu morbiditate și mortalitate ridicate, în
ciuda progreselor diagnostice și terapeutice recente.
Bacteriile gram pozitive sunt responsabile de 80% din
cazurile de endocardită, dar și bacteriile gram-negative pot fi agenţi cauzali. În afara grupului HACEK, Escherchia coli (EC) reprezintă cea mai frecventă cauză
de endocardită infecţioasă, asociind frecvent o altă infecţie concomitentă. Prezentăm cazul unei paciente cu
EI de valvă nativă cu EC multisensibilă, diagnosticată
în urma unei infecţii înalte de tract urinar cu același
germene.
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Prezentare de caz: Pacientă în vârstă de 86 de ani, hipertensivă, dislipidemică, se prezintă cu simptomatologie de pielonefrită acută confirmată de profilul biologic
inflamator, de urocultura pozitivă pentru EC multisensibilă și Klebsiella pneumoniae rezistentă la peniciline.
Evoluţia, iniţial, suboptimală impune efectuarea
unei ecocardiografii ce decelează o formaţiune mobilă,
de mari dimensiuni, atașată valvei mitrale posterioare.
Ecografia transesofagiană confirmă prezenţa formaţiunii (24/14 mm) cu componente filamentoase atașate,
risc emboligen crescut, structură intens heterogenă, cu
incluziuni hipoecogene. Hemoculturile sunt de asemenea pozitive pentru EC multisensibilă. Asociază chist
pericardic de dimensiuni mari (40/20 cm), anterior de
cavităţile drepte și chisturi renale necomplicate bilateral.
Se pune diagnosticul de EI definită conform criteriilor Duke modificate (1 criteriu major - ecocardiografia
pozitivă și 3 criterii minore - febră> 38°C, hemoculturi
pozitive cu bacterii atipice, infarct splenic decelat imagistic).
Sub antibioterapie prezintă evoluţie lent favorabilă,
cu reducerea în dimensiuni a formaţiunii și complicaţii, atât ale bolii, cât și ale tratamentului: infarct splenic
subcapsular, perforare cuspă mitrală, agravarea funcţiei renale și migrarea vegetaţiei cu embolizare, cel mai
probabil silenţioasă.
Particularitatea cazului: Cazul de faţă aduce în discuţie o complicaţie a infecţiilor de tract urinar cu EC
mai puţin cunoscută. În ciuda numeroaselor cazuri
de sepsis cauzate de această bacterie, EI reprezintă o
complicaţie rară, cu un număr redus de cazuri citate în
literatură, până în prezent. Acest fapt se datorează incapacităţii bacteriei de adera la endocard, cât și existenţei
anticorpilor anti EC prezenţi în ser, în mod normal.

Unforgettable images…
in a single patient
Introduction: Infectious endocarditis (IE) remains a
pathology with high morbidity and mortality, despite
recent diagnostic and therapeutic advances. Gram-posivite bacetria are responsible for 80% of cases of endocarditis, but gram-negative bacteria can also be causative agents. Except for the HACEK group, Escherchia
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coli (EC) is the most common cause of infectious endocarditis, often associated with another concomitant
infection. We present the case of a patient with IE of
native valve with multisensitive EC, diagnosed after a
high urinary tract infection with the same germs.
Case presentation: An 86-year-old patient, hypertensive and dyslipidemic, presents with symptoms of acute
pyelonephritis confirmed by the positive inflammatory
markers, positive uroculture for multisensitive EC and
penicillin-resistant Klebsiella pneumoniae.
The initially suboptimal evolution requires performing an echocardiography that detects a large, mobile
mass attached to the posterior mitral valve leaflet. Transesophageal ultrasound confirms the presence of the
mass (24/14 mm) with attached filamentous components, increased risk of embolization, intensely heterogeneous structure, with hypoechoic inclusions. Blood
cultures are also positive for multisensitive EC. The
patient associates a large pericardial cyst (40/20 cm)
anterior to the right cavities and uncomplicated renal
cysts bilaterally.
The diagnosis of defined IE is established according
to the modified Duke criteria (1 major criterion - positive echocardiography and 3 minor criteria - fever>
38°C, positive blood cultures with atypical bacteria,
splenic infarction seen on computed tomography).
Under antibiotic therapy, it has a slowly favorable
evolution, with a reduction in the size of the formation
and complications of both the disease and the treatment: subcapsular splenic infarction, perforation of the
mitral cusp, worsening of renal function and migration
of vegetation with most likely silent embolization.
Case particularity: This case shows a less known complication of urinary tract infections with EC. Despite
the numerous cases of sepsis caused by this bacterium,
EI is a rare complication, with a small number of cases
cited in the literature. This is due to the inability of the
bacterium to adhere to the endocardium and due to the
normal existence of anti-EC antibodies in serum.
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227. Ghinion sau evoluţia
naturală a unei boli?
Un caz despre infarct
miocardic acut asociat cu
endocardită infecţioasă
M. Zamfirescu, L.Ș. Magda, R. Rimbaș,
C. Udroiu, A. Andreescu, D. Vinereanu
Spitalul Universitar de Urgenţă, București

Introducere: Endocardita infecţioasă, de valvă nativă
mitrală reprezintă o patologie rară, cu o incidenţă de
aproximativ 2-10 cazuri la 100000 de locuitori per an și
este responsabilă pentru o serie de complicaţii cardiace
și sistemice. Asocierea acesteia cu un sindrom coronarian acut, cu identificarea unor stenoze bicoronariene
severe și a unor leziuni neobișnuite la nivelul arterelor
coronare, precum anevrisme saculare, la indivizi anterior aparent sănătoși, ridică suspiciunea unei posibile
patologii subiacente care să explic, atât endocardita infecţioasă, cât și infarctul miocardic acut.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în
vârstă de 50 de ani, fumător, hipertensiv, cu istoric
de tahicardie paroxistică supraventriculară, care este
transferat în secţia de cardiologie a Spitalului Universitar, pentru infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST. Beneficiază de coronarografie, ce
evidenţiază boală coronariană aterosclerotică bivasculară severă, cu indicaţie de revascularizare prin by-pass
aorto-coronarian și mici anevrisme saculare. Ecocardiografia arată cardiomiopatie dilatativă cu disfuncţie sistolică severă și regurgitare mitrală moderată. La
scurt timp pacientul dezvoltă febră înaltă asociată cu
transpiraţii nocturne, frisoane și dispnee de repaus.
Investigaţiile biologice ilustrează sindrom inflamator
important. Panelul bacteriologic iniţial a fost negativ
și, având în vedere situaţia epidemiologică la acel moment, pacientul este testat pentru infecţie SARS-CoV2,
cu rezultat negativ. Reevaluarea ecocardiografică arată
agravarea insuficienţei mitrale, așadar, se investighează
suplimentar prin ecografie transesofagiană, ce confirmă insuficienţa mitrală severă și evidenţiază o vegetaţie
de mici dimensiuni la nivelul valvei mitrale. Se recoltează hemoculturi, în puseu febril, care au rezultat pozitiv pentru streptococ beta-hemolitic și, după iniţierea terapiei antibiotice, pacientul prezintă ameliorare a
statusului clinic și biologic. Este transferat pe secţia de
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chirurgie cardiovasculară, unde este operat prin dublu
by-pass aortocoronarian și înlocuire de valvă mitrală,
cu evoluţie favorabilă.
Particularitatea cazului: Este dificil de stabilit dacă, în
acest caz, asocierea între infarctul miocardic acut și endocardita infecţioasă reprezintă o coincidenţă nefericită sau, mai degrabă, evoluţia unei singure boli cu complicaţiile acesteia. De asemenea, indiferent de statusul
cardiovascular al pacientului, în prezenţa unei simptomatologii precum febră înaltă fără explicaţie, frisoane
și agravarea unei difuncţii valvulare, este esenţial să fie
luat în calcul diagnosticul de endocardită infecţioasă.

Bad luck or natural disease
progression? A case report
of concomitant myocardial
infarction and infective
endocarditis
Introduction: Native valve infective endocarditis is
uncommon, with an incidence of approximately 2
to 10 cases per 100,000 person-years. It is associated
with a broad array of systemic and cardiac complications. Concomitant acute coronary syndrome with angiographic findings of severe coronary atherosclerotic
disease and unusual coronary lesions such as saccular
aneurysms in otherwise previous healthy individuals,
poses an interesting dilemma regarding the true underlying cause of both the infectious disease and the
myocardial infarction.
Case presentation: We hereby present the case of a 50
year-old male, smoker, with known history of hypertension and paroxysmal supraventricular tachycardia,
who is transferred to our department for non ST elevation acute myocardial infarction. He undergoes coronary angiography which shows severe bicoronary
atherosclerotic disease with an indication for by-pass
revascularization and small sacular aneurysms. Echocardiography shows dilated cardiomyopathy with severe systolic disfunction and moderate mitral regurgitation. While awaiting surgery the patient develops
high-grade fever associated with night sweats, chills
and worsening dyspnoea. Laboratory findings consist
of important inflammatory syndrome. Initial bacterio311
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logical panel is negative, and given the epidemiological
situation at the time, the patient is tested for COVID
disease, with a negative result. Repeated echocardiography shows a worsening mitral regurgitation, therefore
a transesophageal echocardiography was warranted
which confirmed the severe mitral regurgitation and
highlights the presence of a small mitral vegetation.
Drawn hemocultures came back positive for beta-hemolitic streptococcus and after initiation of antibiotic
therapy the patients’ laboratory and clinical status improved. He underwent CABG and mitral valve replacement, with favourable outcome.
Case particularity: It is difficult to establish, in set
case, if concomitant myocardial infarction and infective endocarditis are a matter of coincidence or, more
likely, the progression of a disease. Also, irrespective
of the patients cardiovascular status, in the presence
of a unexplained fever, chills, and worsening valvular
dysfunction, it is of the utmost importance to take the
diagnosis of endocarditis into account.

228. Formaţiuni intraatriale drepte descoperite
incidental la o pacientă
neoplazică – o dilemă
diagnostică
I. Dobre1, A. Vijan1, M. Popescu1, I. Daha2,
S. Preda3, M. Cacoveanu4, C. Nica4,
H. Moldovan5, S. Onciul1,2, E. Bădilă2,
G. A. Dan2
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Introducere: Formaţiunile intraatriale drepte implică
numeroase dificultăţi de diagnostic, putând fi implicate numeroase etiologii. Aceste formaţiuni se asociază frecvent cu embolia pulmonară. Deși, ecografia
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transtoracică este utilă în evaluarea iniţială, imagistica
avansată de tipul RMN aduce informaţii suplimentare
în descrierea morfologică, datorită caracterizării superioare a ţesutului, cât și datorită rezoluţiei de contrast
superioare.
Prezentare de caz: Femeie, 47 de ani, cu aplazie eritroidă pură cunoscută din 2019 și mielom multiplu din
2021, în tratament cu Daratumumab, Bortezomib, Talidomidă, Dexametazonă și transfuzii sanguine (la nevoie), are un istoric recent de trombembolism pulmonar
(diagnosticat în timpul infecţiei cu SARS-CoV-2) tratat
iniţial cu HGMM, iar apoi cu NOAC. Evaluarea AngioCT de control la 5 luni de la eveniementul acut descrie persistenţa trombului ocluziv la nivelul arterei
pulmonare drepte. Ecocardiografia transtoracică arată,
ca particularitate, absenţa hipertensiunii pulmonare,
dar a obiectivat trei formaţiuni ecodense, pediculate, cu
contur net, cu dimensiuni maxime 25/15mm, atașate
la peretele lateral atrial drept. Ecografia transesofagiană nu aduce informaţii suplimentare. Ipoteza iniţială
cea mai probabilă pare a fi cea trombotică, dar nu se
poate exclude o cauză tumorală. Se înlocuiește NOAC
cu HGMM doză anticoagulantă. Se exclude SAFL. Reevaluarea la 2 săptămâni nu relevă modificări la nivelul
formaţiunilor. RMN-ul orientează diagnosticul către
etiologia trombotică a formaţiunilor. Datorită riscului
crescut de embolizare și din lipsa răspunsului terapeutic, pacienta a efectuat excizia chiurgicală a maselor
atriale. Studiul histopatologic a confirmat prezenţa
trombilor.
Particularitatea cazului: Prezenţa formaţiunilor atriale drepte, la o pacientă cu patologie oncologică cu
trombembolism pulmonar cu răspuns slab la terapia
anticoagulantă ridică o serie de probleme de diagnostic și de management. Riscul protrombotic este crescut, atât din cauza bolii hematologice, cât și posibil
datorită infecţiei Covid-19. Diagnosticul diferenţial al
maselor atriale persistente include trombi atriali versus
neoplasm primar sau secundar. Studiile imagistice s-au
îndreptat către prima posibilitate. Decizia chirurgicală
a fost impusă de riscul crescut de recurenţe tromboembolice și de probabilitatea scăzută de răspuns la tratamentul conservator.
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Incidental discovery of
right atrial masses at a
patient with hematologic
neoplasms – a diagnostic
dilemma
Introduction: Right atrial masses represent diagnostic
challenges and can be caused by a wide range of etiologies. These masses are frequently associated with pulmonary embolism. While echocardiography is useful
in the initial evaluation of a suspected mass, advanced
imagistic exams like cardiac magnetic resonance imaging is a better imaging technique available to date for
a morphologic description of cardiac masses, due to its
superior tissue characterization and its higher contrast
resolution.
Case presentation: A 47-year-old woman with isolated red cell aplasia since 2019 and multiple myeloma
diagnosed in 2021, both under treatment with Daratumumab, Bortezomib, Thalidomide, Dexamethasone
and blood transfusion (when needed), has a recent
history of pulmonary embolism (diagnosed during a
SARS-CoV-2 infection) initially treated with LMWH
followed by NOACs. An AngioCT scan performed 5
months after the PE diagnosis showed the persistence
of the occlusive right pulmonary arterial thrombus. As
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a particularity, transthoracic echocardiography revealed no signs of pulmonary hypertension, but it showed 3 echodense pedunculated mobile masses with net
contour, attached to the lateral wall of the right atrium
with the maximum dimensions of 25/15mm. Transesophageal echocardiography did not bring supplementary information. Thrombotic etiology was the initial
hypothesis as the cause of the masses, but a neoplasm
could not be excluded. NOAC therapy was substituted
with LMWH anticoagulation in therapeutic doses. Antiphospholipid syndrome was excluded. The echocardiographic images remained unchanged after 2 weeks.
MRI scan is suggestive for thrombi. Because of the high
risk of embolization and the lack of therapeutical response, the patient underwent surgical excision of the
atrial masses. The histopathological study confirmed
the thrombotic nature.
Case particularity: The presence of the atrial masses
in an oncologic patient with unresponsive to anticoagulation pulmonary embolism raises several diagnostic
and management problems. The prothrombotic risk is
increased by both hematologic diseases and possible by
the COVID-19 infection. The differential diagnosis of
the persistent atrial masses includes atrial thrombi vs
primary or secondary neoplasms. The imaging studies
pointed to the first possibility. The surgical decision
was imposed by the high risk of the embolic recurrences and the low probability of response with conservative treatment.
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