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REABILITAREA RESPIRATORIE A HIPERTENSIVULUI ARTERIAL PULMONAR

1,2,3,4 1,2,3,4Paraschiva Postolache , Doina-Clementina Cojocaru
1UMF "  Grigore T. Popa",  Iași, România
2Departamentul Medicale I
3Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, România
4Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie

   Managementul hipertensiunii arteriale pulmonare (HTP) este complex și necesită implicarea unei echipe   
multidisciplinare care include, alături de medici cardiologi și pneumologi, fizioterapeuți și specialiști cu 
experiență în reabilitarea cardio-respiratorie.  
  Strategia terapeutică a evoluat odată cu aprofundarea aspectelor de fiziopatologie a bolii, în prezent  
existând o abordare în trepte, ce include măsuri generale, terapie suportivă, testarea vasoreactivității și 
tratament farmacologic adaptat, precum și transplantul pulmonar, ca ultimă resursă pentru acești bolnavi. 
    Intoleranța la efort a pacientului cu HTP este simptomul major, rezultat al interacțiunii complexe între 
sistemul muscular și aparatele respirator și cardiovascular, elementele-cheie fiind alterarea hemodinamicii 
pulmonare, precum și creșterea efortului ventilator și alterarea contracției musculare. Nivelul redus de 
activitate fizică la pacientul cu HTP se poate obiectiva prin măsurarea presiunii maximale inspiratorii (MIP) 
și expiratorii (MEP), care sunt semnificativ mai scăzute la acești bolnavi, față de subiecții sănătoși 
comparabili ca vârstă și sex. 
  Programele de reabilitare cardiopulmonară supervizată au multiple efecte benefice respiratorii, 
hemodinamice și musculare: scăderea presiunii arteriale pulmonare (PAPm) și a rezistenței la flux în 
circulația pulmonară, ameliorarea debitului cardiac și a parametrilor ventilatori (FEV  și FVC), creșterea 1

forței diafragmului și cvadricepsului, prin creșterea patului capilar și a capacității oxidative. Societatea 
Europeană de Cardiologie recomandă antrenamentul supervizat la efort în cazul pacienților cu HTP 
decondiționați fizic dar stabili din punct de vedere hemodinamic şi aflați sub tratament farmacologic optimal 
(recomandare de clasă IIa). Printre metodele de antrenament preferate sunt  antrenamentul musculaturii 
scheletice periferice și al mușchilor inspiratori dar durata, intensitatea și frecvența optimă a ședințelor de 
antrenament este încă un subiect de dezbatere.  
      Antrenamentul la efort de intensitate joasă, de tip aerobic și de forță, alături de educația pacienților în ceea 
ce privește particularitățile bolii, nutriția și nivelul sigur de efort fizic contribuie la ameliorarea toleranței la 
efort, creșterea complianței la tratament și, în final, la ameliorarea calității vieții acestor bolnavi. 
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TRATAMENTE MAI VECHI ȘI MAI NOI PENTRU HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ 
PULMONARĂ CRONICĂ TROMBOEMBOLICĂ 

1,2 1,2 1,2Rodica Radu , Radu-Andy Sascău , Cristian Stătescu

VOLUM REZUMATE

1Universitatea de Medicină și Farmacie "  Grigore T. Popa"  Iași, România 
2Institutul de Boli Cardiovasculare "  George I.M. Georgescu"   Iași, România 

Rezumat : Persistența obstrucției în circulația arterială pulmonară în urma unei embolii pulmonare este cauză de 
hipertensiune arterială pulmonară cronică. Conform clasificării clinice a hipertensiunii arteriale pulmonare 
(HTP), hipertensiunea arterială pulmonară cronică tromboembolică (HTPTE) este încadrată în grupul 4. Deși 
tehnicile de diagnostic au evoluat și accesul pacienților la acestea a crescut, HTPTE rămâne subdiagnosticată, ceea 
ce duce la falsa impresie de boală rară și la o depistare tardivă. În absența unui diagnostic precoce și a instituirii 
unui tratament specific în asociere cu terapia anticoagulantă cronică, HTPTE duce la insuficiență cardiacă dreaptă 
și deces. HTPTE este o problemă importantă în patologia vasculară pulmonară, nu numai pentru că este frecventă 
ci și din perspectiva progreselor rapide la care asistăm, în ceea ce privește diagnosticul și tratamentele 
multimodale la care putem apeala pentru îngrijirea acestor pacienți. HTPTE este singura formă de hipertensiune 
arterială pulmonară potențial curabilă, prin trombendarterectomie pulmonară chirurgicală și în unele cazuri prin 
angioplastie pulmonară cu balon. Tratamentul medicamentos, deși cu rol preponderent paleativ, reprezintă o 
resursă terapeutică majoră pentru cazurile inoperabile. Riociguat rămâne singura terapie medicală aprobată pentru 
aceasta formă de hipertensiune arterială pulmonară. Alte clase de medicamente vasodilatatoare pulmonare sunt în 
studiu. Tehnicile de întrerupere a venei cave inferioare prin inserția percutanată, ghidată imagistic, a unui filtru în 
vena cavă inferioară reprezintă o opțiune terapeutică la categorii selecționate de pacienți cu tromboembolism 
venos. 
Urmărirea și tratamentul pacienților cu HTPTE necesită o abordare multidisciplinară, în centre specializate, care 
să includă evaluarea indicației de tratament chirurgical. 

Prezentări orale



15

TRATAMENTUL ENDOCARDITEI INFECȚIOASE: PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

1,2Radu Rodica

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”Iași, România
2Institutul de Boli Cardiovasculare “George I.M. Georgescu” Iași, România

Rezumat: Deși opțiunile de tratament medical și chirurgical pentru pacienții cu endocardită infecțioasă (EI) 
s-au diversificat și au progresat, prognosticul acestora este nefavorabil iar tratamentul rămâne o provocare 
pentru medicii din mai multe specialități. Sunt mulți factorii care influențează prognosticul acestei boli, 
incluzând caracteristicile pacientului, prezența unei leziuni pre-dispozante, tipul microorganismului 
infectant, complicațiile intracardiace și extracardiace, întârzierea diagnosticului și a aplicării tratamentului, 
indicația chirurgicală și momentul realizării intervenției chirurgicale. O terapie eficientă a devenit din ce în ce 
mai greu de realizat și din cauza creșterii numărului de dispozitive biomecanice implantate și a creșterii 
numărului de microorganisme rezistente. Deși tratamentele agresive au devenit indispensabile pentru 
salvarea vieții pacienților și pentru eradicarea infecției, ratele de intervenție chirurgicală precoce raportate în 
studii observaționale sunt heterogene. Există multă variabilitate în aplicarea în practica curentă a 
recomandărilor ghidurilor internaționale, chiar în centrele de referință, atât în ceea ce privește tratamentele 
antimicrobiene cât și a intervențiilor chirurgicale precoce, probabil deoarece majoritatea recomandărilor nu 
se bazează pe dovezi majore și indiscutabile. Aderența la ghiduri este mai mare în cazurile simple și scade în 
cazurile pacienților complecși, la care alegerea terapiei antimicrobiene și a momentului operator depinde de 
variații geografice, epidemiologice, de experiența medicilor și a centrelor medicale implicate, de factori 
sociali și economici. Deasemenea, există variabilitate practică și păreri contradictorii în legătură cu aplicarea 
profilaxiei antibiotice la pacienții cu risc mic sau moderat pentru EI, inclusiv asupra momentului aplicării 
antibioterapiei (pre sau post interventional), mai ales în cazul intervențiilor stomatologice.
Implementarea pe scară largă a abordării multidisciplinare a pacienților cu EI, prin crearea echipelor 
multidisciplinare funcționale, va putea îmbunătăți prognosticul acestor pacienți.
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INFARCTUL MIOCARDIC ACUT LA GRAVIDĂ - PROVOCĂRI TERAPEUTICE

1,2 1 1,2 1 1,2Larisa Anghel , Geanina Coadă , Mircea Balasanian , Ionuţ Achiţei , Robert Magopeţ , Radu 
1,2 1,2Sascău , Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iaşi
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa”, Iaşi

Introducere: Infarctul miocardic acut este o patologie rar întâlnită pe parcursul sarcinii dar cu complicaţii 
potenţial fatale. Incidenţa infarctului miocardic acut pe parcursul sarcinii este între 3-10 cazuri la 100.000 
naşteri, fiind asociat cu o mortalitate maternă între 5-7%. Modificările hemodinamice şi hormonale, statusul 
de hipercoagulabilitate prezent pe parcursul sarcinii, dar şi vârsta mamei, fumatul, hipertensiunea arterială, 
diabetul zaharat şi trombofilia, sunt factori de risc independenţi pentru infarctul miocardic acut la gravidă. 
MATERIAL ȘI METODĂ
   Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 32 ani, fostă fumătoare, fără antecedente cardiovasculare 
cunoscute, fără medicaţie cronică la domiciliu, cu sarcină în evoluţie (27 săptămâni), adresată de la un spital 
teritorial cu suspiciunea unui sindrom coronarian acut. Pacienta era simptomatică prin dureri retrosternale cu 
debut de aproximativ 6 ore, greaţă şi vărsături, însoţite de modificări electrocardiografice în teritoriul inferior 
şi enzime de citoliză miocardică crescute în dinamică. 
REZULTATE
     La internarea în clinică pacienta era stabilă hemodinamic, conştientă, cooperantă,  TA = 125/60 mmHg, 
RS 95/min, Killip 1, cu angină prezentă. Aspectul electrocardiografic, prezenţa creşterii în dinamică a 
enzimelor de citoliză miocardică dar şi hipokinezia severă a peretelui inferior şi a septului interventricular în 
treimea bazală au ridicat suspiciunea unui infarct miocardic acut în teritoriul inferior. În acest context, s-a 
realizat evaluarea coronarografică în urgenţă care a evidenţiat prezenţa unei stenoze de aproximativ 40% la 
nivelul arterei coronare drepte, cu indicaţie de tratament medicamentos. Pe parcursul spitalizării, sub 
tratament antiagregant plachetar evoluţia pacientei a fost favorabilă, fără repetarea anginei şi cu rare 
extrasistole ventriculare care au dispărut sub o doză minimă de beta blocant, la monitorizarea HOLTER ECG 
efectuată la o lună de la evenimentul coronarian acut. 
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CONCLUZII
    Prezenţa infarctului miocardic acut la o pacientă tânără, fără antecedente cardiovasculare cunoscute, cu 
sarcină în evoluţie, reprezintă o provocare atât din punct de vedere diagnostic, cât mai ales din punct de 
vedere al managementului terapeutic. 
Chiar dacă infarctul miocardic acut este o patologie rar întâlnită în sarcină, sarcina creşte de 3-4 ori riscul de 
infarct miocardic acut şi de mortalitate maternă şi fetală. Există limitări din punct de vedere al tratamentului 
medicamentos, cum sunt utilizarea medicaţiei antitrombotice, a inhibitorilor enzimei de conversie a 
angiotensinei, a sartanilor şi a statinelor, care au efect teratogen. Cu toate acestea, un diagnostic rapid dar şi un 
management terapeutic adecvat pot reduce semnificativ consecinţele infarctului miocardic acut în sarcină. 
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FRAGILITATEA LA VÂRSTNICII CU BOALA CARDIOVASCULARĂ – FACTOR DE 
PROGNOSTIC RECOMANDAT DE NOILE GHIDURI

1 1 1 1Ioana Dana Alexa , Anca Iuliana Pîslaru , Ioana Alexandra Sandu , Adina Carmen Ilie

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

    Fragilitatea este o stare de vulnerabilitate crescută și reactivitate scăzută a organismului. Este frecvent 
întâlnită la vârstnici, în special la cei peste 80 ani, însă poate fi întalntă și la persoanele adulte. Prezenta 
fragilității la o persoană vârstnică duce la un prognostic negativ necesitând adaptarea măsurilor de tratament 
si prevenție. 
Noile ghiduri în cardiologie includ prezența fragilității în rândul factorilor de risc cardiovascular ce trebuie 
luați în calcul la persoana vârstnică. Astfel, în tratamentul hipertensiunii la vârstnic, ținta tensiunii arteriale se 
stabilește luând în calcul prezența fragilității și vârsta biologică, mai curând decat vârsta cronologică. De 
asemenea, ghidurile recomandă determinarea statusului de fragilitate la vârstnicii cu sindrom coronarian acut 
nonstemi pentru a se stabili oportunitatea interventiei terapeutice invazive vs noninvazive. Urmărirea 
pacientului vârstnic cu insuficiență cardiacă presupune, pe lângă urmărirea parametrilor clasici, și urmărirea 
prezenței și a gradului de fragilitate ce poate influența negativ prognosticul și influența abordarea terapeutică. 
De asmenea noi date au arătat că asocierea fragilității la un vârstnic cu endocardită infecțioasă duce la un 
prognostic negativ. Nu în ultimul rând, orice vârstnic cu afectare valvulară va trebui, conform noilor ghiduri, 
evaluat de medicul geriatru în vederea stabilirii statusului de fragilitate, aceasta fiind un fator de risc major 
pentru intervenția chirurgicală de înlocuire valvulară. 
Vârstnicul cu afectare cardiovasculară beneficiază de evaluara geriatrică în stabilirea statusului de fragilitate 
pentru a avea o bună abordare terapeutică a afecțiunii cardiovasculare și pentru a îmbunătăți prognosticul.

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Prezentări orale



19

CUM DIAGNOSTICĂM ȘI TRATĂM AFECȚIUNILE CARDIO-VASCULARE LA PACIENȚII 
CU ACROMEGALIE ?

1Cristina Preda

1 
Disciplina de Endocrinologie, UMF “Grigore T. Popa”, Iași

      Acromegalia este o afecțiune extrem de rară care se datorează hipersecreției de hormon de creștere (GH) 
la adult. Sursa acestui exces de GH o reprezintă în majoritatea cazurilor  tumorile (adenoamele) hipofizare. Pe 
lângă modificările extremităților (sindromul dismorfic) afecțiunea se insoțește de o paletă extrem de vastă de 
complicații: cardio-vasculare, respiratorii, endocrine și metabolice.
Evoluția bolii până la apariția semnelor clinice specifice se face extrem de lent, pe perioada a zeci de ani astfel 
incât acromegalia este diagnosticată tardiv când deja complicațiile sunt prezente. De cele mai multe ori 
apariția diabetului zaharat sau a hipertensiunii arteriale determină pacientul să se prezinte la consult medical, 
circumstanță în care se pune diagnosticul de acromegalie.
Complicațiile cardio-vasculare determină o creștere importantă a morbidității și mortalității mai ales când 
sunt acompaniate și de: diabet zaharat, dislipidemie, apnee de somn, fiind responsabile de 60 pina la 100% din 
decesele la pacienții acromegali.
      Aproximativ 50% din pacienții cu acromegalie activă dezvoltă hipertensiune arterială dar și alte afecțiuni 
cardiovasculare: ateroscleroză, coronaropatie, hipertrofie septală, disfuncție ventriculară stângă. Afectarea 
nodul sino-atrial și atrio-ventricular poate duce la apariția de aritmii și chiar moarte subită. Specifică pentru 
patologia cardiacă în acromegalie este cardiomiopatia acromegalică derivată din afecțiunile cardiace 
multiple asociate acromegaliei.
Hipertensiunea arterială asociată acromegaliei este explicată în contextul: expansiunii volumului plasmatic, 
retenția de sodiu și apă, stimularea creșterii fibrelor musculare netede, creșterii răspunsului vascular la 
angiotensina II, creșterii debituluin cardiac și rezistenței periferice.  
Multe din aceste efecte se datorează excesului cronic de GH- insulin growth factor 1(IGF1) dar o contribuție 
importantă o are și creșterea tonusului simpatic și posibil factorul de creștere vascular (VGF). Hipertrofia 
cardiacă și/ sau apneea de somn pot exacerba hipertensiunea arterială de lungă durată. 
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Din păcate nu există până în prezent recomandări speciale în ceea ce privește managementul comorbidităților 
(implicit celor cardio-vasculare) din acromegalie ( metode de screening, timing-ul controalelor etc).  
SAGIT (Signs and symptoms, Associated comorbidities, GH levels, IGF1 levels, and Tumor profile) și 
ACRODAT (Acromegaly Disease Activity Tool) sunt instrumente utile în evaluarea și monitorizarea 
indicatorilor de boală activă. 
Datorită faptului că excesul de GH/IGF1 joacă un rol major în apariția co-morbidităților cardio-vasculare, 
normalizarea acestora ar trebui să amelioreze prognosticul acestora precum și a celorlalte complicații. 
Studii epidemiologice au confirmat legătura stânsă dintre ameliorarea valorilor GH/IGF1 (acromegalie 
controlată) și evoluția favorabilă a pacienților din punct de vedere cardio-vascular (scăderea mortalității). 
Managementul corect al pacientului cu acromegalie necesită o echipă multidisciplinară care să asigure 
identificarea precoce și tratamentul prompt al tuturor complicațiilor concomitent cu abordarea 
endocrinologică în vederea controlului excesului de GH.  
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NOI INTERFERENȚE CARDIOLOGIE-DIABETOLOGIE: STUDIILE CU OBIECTIV 
CARDIOVASCULAR

1,2Bogdan Mihai

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

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

 Persoanele cu diabet zaharat (DZ) au un risc de evenimente cardiovasculare (CV) de peste două ori mai 
mare comparativ cu cele fără DZ. Studiile din ultimii ani au demonstrat că un control glicemic intensiv 
determină, comparativ cu controlul glicemic standard, o reducere a complicațiilor microvasculare, însă nu și a 
celor macrovasculare. Mai mult, două metaanalize publicate la începutul anilor 2000 au arătat că unele 
medicamente antidiabetice cresc riscul CV.

 Acestea sunt motivele pentru care, în decembrie 2008, Food and Drug Administration a stabilit un set de 
reguli pentru orice medicație nouă care urma să intre în tratamentul DZ tip 2. Ca principiu de bază, aceasta  
trebuie să demonstreze că nu crește inacceptabil de mult riscul CV al pacientului care o primește. 

 Studiile cu obiectiv CV au rolul de a demonstra siguranța CV, nu eficacitatea medicamentului. Ele sunt de 
obicei studii de noninferioritate, fiind astfel concepute pentru a demonstra că medicamentul respectiv nu 
crește riscul CV. Uneori se testează și superioritatea, definită prin capacitatea de scădere a riscului CV; dacă 
este demonstrată superioritatea, atunci medicamentul respectiv se consideră protectiv CV, nu doar sigur din 
punct de vedere CV. În acest tip de studii, medicamentul de investigat se adaugă la tratamentul preexistent 
pentru DZ tip 2 și investigatorul este încurajat să modifice medicația antidiabetică concomitentă astfel încât să 
nu existe diferențe în controlul glicemic între cele două brațe de tratament. Studiile cu obiectiv CV trebuie 
făcute pe populații foarte mari de pacienți, timp îndelungat și trebuie să-și propună ca obiectiv primar apariția 
evenimentelor CV. 

 Toate medicamentele antidiabetice noi au demonstrat că sunt sigure din punct de vedere CV, niciunul 
nu a crescut riscul CV; unele dintre aceste medicamente (empagliflozin, liraglutide, dulaglutide, semaglutide) 
au demonstrat chiar o reducere a evenimentelor CV, deci conferă protecție CV.
Mai mult, inhibitorii de cotransportor-2 sodiu-glucoză au determinat și o reducere semnificativă a 
spitalizărilor pentru insuficiența cardiacă și protecție renală. 
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Sunt studii în desfășurare care analizează efectul acestor medicamente la persoane cu insuficiență cardiacă sau 
boală renală cronică, cu sau fără DZ.
     În concluzie, studiile cu obiectiv CV, inițial proiectate să demonstreze siguranța CV a medicamentelor 
antidiabetice, au arătat capacitatea unora dintre ele de a oferi nu numai siguranță, ci și protecție CV. În viitor, 
aceste medicamente noi ar putea fi privite nu doar ca medicamente antidiabetice, ci mai degrabă ca 
medicamente cu viză CV care scad și glicemia.  
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INJURIA MIOCARDICĂ DE REPERFUZIE: CERTITUDINI ŞI PERSPECTIVE

1,2 1,2Liviu Macovei , Larisa Anghel

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iaşi
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa”, Iaşi

SCOPUL  LUCRĂRII
    Infarctul miocardic acut, reprezintă o urgenţă majoră în cardiologie iar progresele realizate în ultimul 
deceniu din punct de vedere al descoperirii mecanismelor moleculare implicate în apariţia aterotrombozei 
sunt remarcabile. Scopul lucrării este acela de a cunoaşte şi de a cuantifica cât mai exact miocardul aflat la risc 
post infarct miocardic acut. 
MATERIAL  ȘI METODĂ
     Îmbunătăţirea prognosticului postinfarct, atât precoce cât şi tardiv, prin identificarea celor mai eficiente 
mijloace terapeutice, reprezintă o preocupare importantă în acest moment. Una dintre direcţiile principale de 
acţiune este miocardul aflat la risc, miocard viu dar nefuncţional. 
REZULTATE
     Ocluzia unei artere coronare determină imediat apariţia disfuncţiei contractile, care este determinată de 
scurtarea duratei potenţialului de acţiune, reducerea nivelului de calciu liber citosolic şi acidoza intracelulară. 
Procesul de reperfuzie miocardică poate el însuşi să inducă decesul cardiomiocitelor, fenomen denumit 
,,injurie de reperfuzie miocardică”, proces care poate reduce în mod paradoxal efectele benefice ale 
reperfuziei miocardice. El se poate manifesta sub forma aritmiilor, a siderării miocardice, a fenomenului de 
,,no-reflow” sau a decesului cardiomiocitelor. Dacă reperfuzia se produce în primele 20 minute, se previne 
apariţia necrozei. După acest interval, cantitatea de muşchi recuperat prin reperfuzie depinde de precocitatea 
revascularizării, consumul miocardic de oxigen şi prezenţa circulaţiei colaterale. Până în prezent, au fost 
descrise numeroase mecanisme şi numeroşi mediatori ai leziunilor de reperfuzie. În timpul reperfuziei, 
miocardul ischemiat este supus unor modificări biochimice şi metabolice importante. Aceste modificări sunt 
reprezentate de reenergizarea mitocondrială, generarea de specii reactive de oxigen, creşterea calciului 
intracelular, restabilirea rapidă a pH-ului fiziologic şi inflamaţia, toate interacţionând în vederea medierii 
decesului cardiomiocitelor prin deschiderea porilor mitocondriali şi inducerea hipercontractilităţii 
cardiomiocitelor. 
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Decesul cardiomiocitelor în contextul injuriei de reperfuzie letale, ireversibile, diminuă efectul de reducere a 
infarctului. 
Acesta este motivul pentru care, este de aşteptat ca injuria de reperfuzie letală să afecteze negativ 
prognosticul după un infarct miocardic acut şi poate contribui la creşterea mortalităţii, în pofida unei 
reperfuzii miocardice precoce şi de succes. Până recent, eficacitatea agenţilor cardioprotectori demonstrată 
pe modele animale a fost dificil de confirmat şi în studii clinice. Cu toate acestea, există un consens general că 
precondiţionarea şi postcondiţionarea ischemică au efect cardioprotector nu doar la animale dar şi la oameni. 
Aprofundarea înţelegerii mecanismelor protectoare a condus la dezvoltarea de noi intervenţii farmacologice 
care să implice aceste mecanisme, dar din păcate, succesul acestor agenţi farmacologici a fost limitat doar la 
modele experimentale.
CONCLUZII
    Cunoaşterea şi cuantificarea miocardului aflat la risc post infarct miocardic acut ar permite o intervenţie 
mai promptă şi mai eficientă, cu scopul de a îmbunătăţi prognosticul pacienţilor, atât pe termen lung cât şi pe 
termen scurt.
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SINCOPA VASOVAGALA-O PACOSTE FĂRĂ SOLUȚIE?

1 
Sorin Micu

1Clinicile ICCO Brașov

      Sincopa este o pierdere tranzitorie a stării de conştienţă datorată hipoperfuziei cerebrale, caracterizată prin 
debut rapid, durată scurtă şi recuperare spontană şi completă. Mecanismul fiziopatologic constă în  oprirea 
bruscă a fluxului sanguin cerebral pentru 6-8 sec sau o scădere a tensiunii arteriale sistolice la 30-45mmHg la 
nivelul creierului(echivalent cu 50-60 mmHg la nivelul cordului).
Sincopa este  o manifestare clinică frecventă, tabloul său clinic fiind impresionant pentru pacient şi 
aparţinători, alterind confortul de viata. Sincopa reflexă (vasovagală) este cea mai comună formă de 
sincopă(21%), fiind cauzată de hipotensiune arterială şi bradiacardie, izolate sau asociate, induse reflex de 
ortostatism prelungit, stres emotional, durere, proceduri medicale. De obicei are un prodrom tipic(diaforeză, 
senzaţie de căldură, paloare, fatigabilitate posteveniment) şi un prognostic benign, în pofida terapiei  
ineficiente şi a recurenţei.  Totuşi poate altera marcat calitatea vietii şi poate duce uneori la accidentări uneori 
severe. 
      Testul mesei inclinate este metoda uzuala de apreciere a raspunsului la modificarea posturii din decubit  in 
ortostatism . Negativitatea sa nu exclude diagnosticul sincopei reflexe dar raspunsul cardioinhibitor poate fi 
util in eventual decizie de stimulare cardiaca in cazul pacientilor cu raspuns bradicardic. 
Tratamentul sincopei reflexe este important chiar in conditiile benignitatii acesteia  intrucit amprentarea 
confortului vietii este semnificativa. Tratamentul este justificat mai ales in formele severe ( sincope frecvente, 
fara prodrom, in timpul activitatilor cu risc-sofat, zburat, sport, manipulare de utilaje).
   Terapia medicamentoasa(fludrocortizon, alfa agonisti, betablocante) este foarte limitata ca eficienta. 
Stimularea cardiaca permanenta  poate fi luata in considerare la pacienti >40 de ani, la care corelatia dintre 
simptome si bradiarimie este dovedita. Desi recomandarea generala este stimularea bicamerala 
particularitatile sistemelor de pacing cu senzor de tip CLS (close loop system) pot fi deosebit de utile in astfel 
de situatii, ocupind pozitia de tip de stimulare cardiaca ideala in cazul pacientilor cu sincopa vasovagala prin 
mecanism cardioinhibitor si chiar mixt. 
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FACTORII DE RISC CARDIOVASCULAR 

1 1 1,2Lacramioara Ionita , Gabriela Mihaita , Cristian Statescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOPUL
     Romania ț țIn prevalen a factorilor de risc cardiovascular este crescutã, ara noastrã fiind inclusã în rândul 
țarilor europene cu risc cardiovascular crescut. 
O parte din factorii de risc cardiovasculari sunt factori nemodificabili, însã majoritatea pot fi modifica i i ț ș
ț ținu i sub control.
MATERIAL  ȘI  METODA
Factorii de risc pentru apari ia bolilor cardiovasculare sunt reprezenta i de:ț ț
1. Vârsta -odatã cu înaintare în vârsta riscul de apari ie a evenimentelor cardiovasculare cre te.    ț ș
2.    Hipercolesterolemie reprezintã un factor major de risc cardiovascular.
3.    Stresul 
4.    Fumatul creste riscul de aparitie a unui eveniment cardiovascular de 4 ori mai mult.
5.    Diabetul zaharat alãturi de factori psihosociali precum  depresia, stresul, cresc riscul cardiovascular.
6.    Ereditatea
7. Obezitatea- modificarea stilului de via ã presupune si modificarea expunerii la stress, igiena     ț    
       ț ț ț țsomnului, iar la pacien ii ce nu pot atinge inta de greutate trebuie încurajatã men inerea greuta ii actuale.
8.    Sedentarismul 
9. Hipertensiunea arteriala este deseori asociatã cu somnul sub 6 h/noapte i calitatea proastã a acestuia .    ș
REZULTATE
    Bolile cardiovasculare sunt principala cauzã de deces din lume, acestea determinand  17,9 milioane de 
decese in 2015, fata de 12,3 milioane in 1990.
Se estimeaza cã peste 90% din bolile cardiovasculare pot fi prevenite prin combaterea factorilor de risc 
cardiovascular
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CONCLUZII
10 mesaje de re inut cu privire la preven ia bolior cardiovasculare:ț ț
1. Cea mai importantã metodã de a preveni boala vascularã ateroscleroticã, insuficien a cardiacã si    ț  
      țfibrila ia atriala este prin promovarea unui stil de viata sãnãtos;
2. Adul ii între 40-75 de ani care sunt evalua i pentru estimarea riscului  pentru boalã cardiovascularã, ar    ț ț
      ț țtrebui sa aibã o discu ie medic-pacient înaintea ini ierii  terapiei farmacologice cu statinã/antihipertensive
3. Adul ii ar trebui sa aibã o dietã sãnãtoasã ce presupune consum bogat în legume, fructe, nuci, cereale    ț
       ș ș șintegrale, proteine animale i pe te i minimizarea consumului de grasimi trans, carne procesata, 
      ț ț șcarbohidra i rafina i i bauturi 
4. Scadere ponderalã pentru adul ii supraponderali/obezi ;   ț
5.   Minim 150 de minute de exercitiu fizic de intensitate fizicã moderatã sau 75 de minute de activitate 
      fizica intensã pe saptamanã
6. Pentru adul ii cu diabet zaharat tip 2 schimbarea stilului de via ã i modificarea obiceiurilor    ț ț ș     
      alimentare
7. Toti adul ii ar trebui sã fie îndruma i spre renun area la fumat    ț ț ț
8 Terapia cu statine este prima linie de tratament în preven ia bolilor cardiovasculare.   ț
      ț  Tratamentul non-farmacologic este recomandat tuturor pacien ilor hipertensivi, pe lânga tratamentul 
      farmacologic
9. Aspirina  ar trebui utilizatã doar la anumi i pacien i pentru preven ia primarã a bolilor cardiovasculare    ț ț ț
      din cauza lipsei beneficiului.
10. O echipa multidisciplinarã  ar trebui alcatuitã pentru a stabili strategia cea mai potrivitã pentru fiecare 
      pacient.
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HIPERTENSIUNEA  ARTERIALĂ

1 1 1,2Cristina Vartolomei , Mihaela Petrov , Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOPUL  LUCRĂRII
HTA la nivel mondial afectează aproximativ 1 miliard de indivizi. De la elaborarea ghidului ESC /ESH 
pentru managementul HTA din 2013 au apărut noi dovezi care au dus la schimbarea unor recomandări în 
ghidul ESC/ESH pentru managementul HTA în 2018.
- Definirea diferitelor criterii de HTA
- Enumerarea principalelor cauze ale urgențelor hipertensive
- Condiții asociate cu urgențe hipertensive
- Principalele complicații ale HTA
- Managementul HTA și limitarea progresiei AOT indusă de HTA
MATERIAL ȘI METODĂ
- Managementul acut al urgențelor hipertensive
- Management în regim ambulator sau tinere sub observație 24h(antihipertensive orale)-urgențele 
simple(relative)
- Internare continuă sau în secție de terapie intensivă(medicație parenterală)-urgențe extreme(adevărate)
REZULTATE
- Supraviețuirea pacienților cu HTA s-a îmbunătățit considerabil 
- Pacienții cu risc înalt sau foarte înalt de boli cardiovasculare și afectare renală
- Screening pentru cauze secundare de HTA
- După externare-controale frecvente (lunare) până la atingerea TA țintă
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CONCLUZII
- 1 din 100 pacienți cu HTA suferă de o urgență hipertensiva
- Rată de supraviețuire -90%
- Prevalența 20% în rândul adulților la nivel mondial
- Atunci când evaluăm un pacient cu o urgență hipertensiva este necesară evaluarea AOT deoarece    
  managementul este influențat de tipul de AOT
- Pacienții cu urgențe hipertensive necesită monitorizare atentă
- Există optuini terapeutice variate pentru tratarea urgențelor hipertensive,terapia adecvată fiind dictată de   
  AOT(dar și de disponibilitatea sau preferință medicului).
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INIMA ȘI ALIMENTELE

1 1Antonela Muntianu , Emilia Panțir

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOP
   În decursul timpului s-a demonstrat o puternică influență a alimentației în ceea ce priveste riscul 
îmbolnăvirilor cardiovasculare. Alimentația joacă un rol important în activitatea inimii. De aceea, lucrarea de 
față vrea sa arate ce s-a studiat și la ce concluzii au ajuns cercetătorii în acest domeniu.
MATERIAL ȘI METODĂ
Studiile sunt multe, dar această lucrare va evidenția doar patru:
1. Dieta mediteraneană-îmbunătăţeşte longevitatea şi ameliorează apariţia bolilor cronice
2. Dieta doctorului Dean Ornish-vindecă arterele
3. Dieta Dash-spune STOP hipertensiunii arteriale
4. Dieta doctorilor T. Collin Campbell și Caldwell Esselstyn- (dieta Furculițe în loc de Cuțite)vindecă 
hipertensiunea arterială, diabetul și previne cancerul.
REZULTATE
    Din materialul ce va fi prezentat se va evidenția rolul alimentației sărace în grăsimi animale, în mod special. 
Această desemnare a fost făcută de un grup format din experţi în nutriţie, diabet, sănătatea inimii, 
comportament uman şi scăderea în greutate, care a evaluat cele mai populare diete în funcţie de siguranţa şi 
eficienţa regimului alimentar în ceea ce priveşte scăderea în greutate, prevenirea diabetului şi a bolilor de 
inimă, precum şi de uşurinţa cu care poate fi urmat.
CONCLUZII
- Schimbarea alimentației îi poate face pe diabetici să renunțe la medicație
- Boala de inimă poate regresa doar schimbându-se alimentația
- Cancerul de sân este legat de nivelurile de hormoni feminini din sânge, care sunt determinate de hrana pe 
care o consumăm
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-  Consumul de produse lactate poate crește riscul de cancer de prostată
- Antioxidanții care se găsesc în fructe și legume au legătură cu performanța mintală ridicată la vârsta 
înaintată
-  Pietrele la rinichi pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă
- Diabetul zaharat de tip 1, una din bolile cele mai năprasnice care pot lovi un copil are în mod categoric 
legatură cu practicile alimentare din perioada prunciei.
     Aceste descoperiri demonstrează că o dietă corespunzatoare este cea mai puternică armă pe care o putem 
avea împotriva bolii și suferinței, întelegerea acestei dovezi științifice nu este importantă doar pentru 
îmbunătățirea sănătății , ci are și profunde implicații asupra întregii societăți. Noi trebuie să știm de ce 
societatea noastră este dominată de dezinformare și de ce greșim atât de mult în felul în care investigăm dieta 
și boala, felul cum promovăm sănătatea și cum tratăm boala. Și toate aceste probleme au legatură cu trei 
lucruri: masa de dimineață, masa de prânz și masa de seară.
RECOMANDĂRI
-  Alimentație sănătoasă
-  Sport, mișcare
-  Tehnici de relaxare, respirație, meditație
-  Meniu pentru o săptămână
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MANAGEMENTUL  ÎN URGENȚA AL PACIENTULUI CU PATOLOGIE A  AORTEI

1,2Sava Daniela Ioana

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOPUL

     Scopul lucrării de față este de a prezenta managementul în urgență al pacientului cu patologie a aortei și 

conține date referitoare la tablou clinic și paraclinic precum și la strategiile terapeutice aplicate în regim de 

urgentă.Tema a fost aleasă în ideea de a înțelege gravitatea acestei patologii, precum și impotanța efectuării 

corecte dar și rapide a protocolului adecvat, pentru a obține o rată a mortalității cât mai scăzută. Subiectul 

propus prezină importanță din perspectiva cadrelor medicale cu atât mai mult cu cât pacientii cu patologie a 

aortei pot avea o evolutie nefavorabilă.

MATERIAL  ȘI  METODA

     Lucrarea este compusă din două părți: partea teoretică ce conține date din literatura de specialitate şi cea 

practică – un studiu retrospectiv care are drept scop analiza managementului acestor pacienti care au 

beneficiat de asistență medicală în cadrul Institutului de Boli Cardio-vasculare ”George I. M. Georgescu”, 

Iași internați în perioada 01.01. 2017 – 31.12.2017.

      Lucrarea de față își propune, pe baza studiului clinic, să evidențieze incidența patologiei aortei (anevrism 

de aortă și disecție de aortă) pe baza următoarelor criterii: mediul de proveniență, sex, vârstă, mijlocul și 

modul de a ajunge la spital, localizarea anevrismelor/disecțiilor, metode de diagnostic, necesitatea efectuării 

resuscitării cardio pulmonare, rata supraviețuirii post RCP, necesitatea intubării orotraheale , numărul orelor 

de ventilație mecanică, intervenția chirurgicală în urgență, necesitatea transfuziei de sânge și de PSL, numărul 

de zile în ATI, incidența patologiei asociate. 
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În urma analizei registrelor din arhiva Institutului de Boli Cardio-vasculare "George I. M. Georgescu", Iași, 

am identificat 66 de cazuri de pacienți cu Anevrisme aortice și Disecții de aortă care au ajuns în cadrul 

serviciului de Terapie Intensivă a Institutului în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017. 

REZULTATE  ȘI CONCLUZII 

→  Patologia aortei reprezintă de cele mai multe ori un motiv de solicitare a tratamentului de urgență.

→  Principala cauză de apariție și de dezvoltare a unei patologii aortice este ateroscleroza. 

→  Acest studiu a urmărit evaluarea managementului pacientului cu patologie a aortei în Terapia  

      Intensivă   

      a Institutului de Boli Cardio-vsculare "George I. M. Georgescu", Iași.

® Majoritatea pacienților prezenți la IBCV, Iași aparțin decadelor 6 și 7. Conform datelor prelucrate, 

predomină în rândul pacienților sexul masculin și mediul rural.

® Un procent semnificativ dintre pacienții prezentați la spital cu diagnostic din Patologia aortei au venit 

în regim de urgență fiind aduși prin intermediul Serviciului Județean de Ambulanță și echipajului 

SMURD (72,73%).

® Se remarcă o distribuție proporțională a pacienților cu patologia aortei pe cele patru anotimpuri.

® Nu se obiectivează diferențe statistice semnificative între cele două tipuri de patologii a aortei 

(Anevrism de aortă și Disecție de aortă).

® Cele mai frecvente localizări ale anevrismului aortic sunt reprezentate de următoarele segmente 

anatomice: aorta abdominală, aorta toracică și aorta abdominală și bifurcația aortei.

® În confirmarea diagnosticului cele mai folosite metode au fost: ecocardiografia transtoracică (TTE) și 

ecocardiografia transesofagiană (TEE) în 60,6% din cazuri, tomografia computerizată (CT) în 33,3%, 

angiografia în 4,4% din cazuri și rezonanța magnetică nucleară (MRI) în 1,5%.
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® Din cei 66 de pacienți luați în studiu, 66,67%, au necesitat efectuare manevre de resuscitare, procentul   

      fiind semnificativ. 27,3% dintre cei resuscitați au necesitat efectuarea acestor manevre mai mult decât  

      o singură dată, pe toată perioada îngrijirii în regim de urgență.

® S-a înregistrat o rată a supraviețuirii post RCP de 54,5%.

�������® Pacienții au beneficiat de un număr de zile de spitalizare în secția de ATI situat între 1 și 59 de zile, cu o 

             medie de 20,93 zile.

® Timpul operator maxim a fost de 25 de ore , cu o medie raportată de 9,2 ore.

�������® Acest tip de patologie se pretează la un consum foarte mare de sânge și preparate sanguine labile

            (PSL), în cazul lotului luat în studiu consumându-se în total 730 de unități.

® Dintre comorbidități, cea mai frecventă este Insuficiența aortică de diferite grade (de la ușoară la  

       severă); pe poziția doi a fost Hipertensiunea arterială clasa III, urmate de Insuficiență cardiacă. 
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MANAGEMENTUL NOU-NĂSCUTULUI CU MALFORMAȚII DE CORD CRITICE

1 1 1 1 1,3Teodora Ursache , Jalencu Gabriela , Goean Mihaela , Coca Mihaela , Andreea Avasiloaiei ,
1 Daniel Dăscălescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
3Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ,, Cuza- Voda” Iasi

SCOP 

      Indentificarea unor aspecte particulare ale evoluției nou-născuților diagnosticați antenatal și postnatal cu 

MCC critice și care au beneficiat de  îngrijiri în secția de neonatologie.  

      MCC critice reprezintă o categorie de afecțiuni cu potențial fatal și rămâne o problemă de luat în calcul în 

țara noastră, iar beneficiul diagnosticului  antenatal de malformație cardiacă severă constă în scăderea 

mortalității preoperatorii prin instituirea rapidă a tratamentului cu prostaglandină și , în unele cazuri, suport 

ventilator și inotrop. 

    Evaluarea legăturii între diagnosticul prenatal al celor mai frecvente malformații congenitale de cord 

(MCC) critice, tratamentul și evoluția acestora înainte și după intervenția chirurgicală, în scopul îmbunătățirii 

standardelor de îngrijire.

MATERIAL  ȘI  METODA

     Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de nou-născuți cu malformații congenitale de cord critice 

critice, internați în perioada 2011-2018 (8 ani) în Centrul Regional de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul 

Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Cuza-Vodă”, Iași. Am analizat următorii parametri: incidență, 

diagnostic antenatal, vârsta de gestație, greutatea la naștere, scorul Apgar, diagnosticul postnatal, îngrijirea 

preoperatorie și evoluția în maternitate, durata de spitalizare, momentul tratamentului chirurgical, evoluția 

postoperatorie. Unele aspecte ale studiului au evaluat comparativ perioada 2011-2014 față de perioada 2015-

2018.
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REZULTATE ȘI CONCLUZII

1. Diagnosticul antenatal al malformațiilor congenitale,colaborarea interdisciplinară (ecografist, 

obstetrician,neonatolog, chirurg pediatru), conduita corectă a  sarcinii și nașterii cu acordarea asistenței 

chirurgicale specializate în termeni optimi sunt direct proporționale cu rezultatul satisfăcător al tratamentului.

2. Instruirea personalului medical, asigurarea tehnico-materială corespunzătoare a asistenței 

medicochirurgicale indicată de la caz la caz permit un diagnostic precoce, un pronostic favorabil și 

supraviețuire a nou-născuților cu malformații congenitale.

3.  Nașterea și ingrijirile copilului cu malformație congenitală este programată in instituția medicală de 

nivelul III, unde există serviciul de chirurgie neonatală și va fi monitorizată interdisciplinar, de comun cu 

chirurgul pediatru.

4.   Transportul nou-născutului critic are ca scop transferul acestuia într-o unitate de neonatologie de nivel III, 

în vederea asigurării asistenței medicale de înaltă performanță, indiferent de locul în care se află inițial nou-

născutul.

5. Transportul neonatal calificat oferă posibilitatea extinderii terapiei intensive neonatale în prespital, 

prevenindu-se asfel deteriorarea stării nou-născutului critic pe parcursul transferului către o unitate 

specializată.
6.  Terapia medicamentoasă și chirugicală a MCC critice s-au înbunătățit spectaculos în ultimii 50 de ani,fiind 
posibilă supraviețuirea până la vârsta de adult cu o calitate de viață bună în majoritatea cazurilor
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MANAGEMENTUL PACIENȚILOR CARDIOVASCULARI INTUBAȚI OROTRAHEAL ȘI 
VENTILAȚI MECANIC - ASPECTE DE NURSING 

1 1 1 1 1,2Tatiana Ionășanu , Mihaela Goean , Mihaela Trincă , Mihaela Pleșcan , Carmen Elena Pleșoianu , 
1,2 1 1,2 1 1

Mircea Balasanian , Cezara Răileanu , Larisa Anghel , Marian Daniel Dăscălescu , Liliana Ciucu , 
1 1 1 1,2Victor Diaconescu , Sînziana Patrulea , Dumitru Grăjdianu ,  Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

INTRODUCERE
     România se situează pe poziția a 5-a între statele europene în ceea ce privește mortalitatea cardiovasculară. 
Infarctul miocardic acut, șocul cardiogen și edemul pulmonar acut sunt patologii cardiovasculare cu 
prognostic potențial fatal, evoluția lor impunând frecvent suplinirea funcției respiratorii prin intubație 
orotraheală (IOT) și ventilație mecanică (VM).
SCOPUL  LUCRĂRII
     Identificarea unor aspecte particulare ale evoluţiei pacienţilor cu patologie cardiovasculară care necesită 
intubaţie orotraheală şi ventilaţie mecanică. 
MATERIALE  ȘI METODE  
      Am realizat un studiu retrospectiv care a inclus analiza foilor de observație ale tuturor pacienților cu boală 
cardiovasculară internați în Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași, secția 
ATI, în perioada 01.05.2018 – 05.09.2018 care au necesitat IOT și VM. Au fost studiate date demografice, 
clinico-paraclinice, electrocardiografice, coronarografice, zilele de spitalizare, zilele de internare în ATI, 
orele de VM, costurile spitalizării precum și date legate de manevrele terapeutice și de nursing medical.
REZULTATE
    Lotul a inclus 50 de pacienți cu vârsta medie de 70,3 ani (46-95 de ani), preponderent de sex masculin 
(60%) și din mediul urban  (62%). 
      Cauza cea mai frecventă a IOT și a VM a fost stopul cardio-respirator (34%). Durata medie a IOT și VM a 
fost de 112 ore (2-1069 ore). Rata de detubare cu succes a fost de 40%. 
Majoritatea pacienților a prezentat infarct miocardic acut cu localizare anterioară (58%), 47,3% prezentând 
leziuni unicoronariene. 60% dintre pacienți au prezentat o funcție sistolică a ventriculului stâng 

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Prezentări orale



38

sever deprimată (FE˂30%). Evoluția pacienților a fost frecvent marcată de apariția complicațiilor: cardiace 
(24%), pulmonare (sepsis pulmonar 14%) sau a disfuncției multiple de organ (12%).

Pacienții au beneficiat de multiple dispozitive medicale (cateter venos central – 90%, cateter arterial - 
42%, cateter de dializă, sondă uretro-vezicală și nazo-gastrică). 90% dintre pacienți au necesitat suport 
inotrop pozitiv frecvent (52%) în dublă asociere (dobutamină și noradrenalină). Mortalitatea a fost de 50 %.

Durata medie de spitalizare a fost de 9 zile/pacient (variind între 1 zi și 46 de zile). Costurile de spitalizare 
au fost foarte ridicate, atingând per total suma de 932.026 RON, cu o valoare medie de 18.640 RON/internare 
și un cost mediu zilnic/internare de 2120 RON.
CONCLUZII
     Pacienții cu patologie cardiovasculară care necesită IOT și VM prezintă rate de  morbi/mortalitate foarte 
crescute, munca în echipă și nursingul de calitate fiind esențiale pentru optimizare rezultatelor, asistenții 
medicali reprezentând o verigă importantă în ,,lanțul supraviețuirii” acestor pacienți.
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BOALA CARDIACĂ ISCHEMICĂ ȘI CARDIOMIOPATIILE ÎN SARCINĂ

1,2Irina Iuliana Costache

Rezumat

     Sarcina poate fi considerată o adevărată ”provocare fiziologică” pentru organismul femeii, cu modificări 

hormonale, metabolice și hemodinamice semnificative. Schimbările hormonale și metabolice ale sarcinii 

normale sunt extrem de complexe:  rezistență la insulină, hipercoagulabilitate și disfuncții imunologice, 

fiecare jucând roluri importante în dezvoltarea fătului, contribuind în același timp ca factori de risc pentru 

ischemia cardiovasculară la mamă. Sarcina este o stare protrombotică recunoscută, dar prevalența ischemiei 

miocardice este scăzută în general la femeile însărcinate, cu o tablou clinic variabil de la asimptomatic la șoc 

cardiogen sau stop cardiac. Boala cardiacă aterosclerotică obstructivă apare rar la femeile de vârstă 

reproductivă, fiziopatologia bolilor ischemice cardiace la femei incluzând o proporție mai mare de boală 

coronariană neobstructivă decât cea întâlnită la bărbați. Etiologiile bolii cardiace ischemice la gravide sunt 

variabile între diferite cohorte retrospective, fiind în principal reprezentate de: disecția coronariană (35-56%), 

ateroscleroza (35%), tromboza coronariană asociată adesea trombofiliei (22-35%) și anatomia coronariană 

„anormală”, incluzând aici malformațiile arterelor coronare (11%). Referitor la cardiomiopatii, și acestea 

sunt rare în perioada sarcinii, cu mențiunea că o parte pot preexista sarcinii (situație în care apar frecvent 

decompensări) sau pot apare legat de sarcina în sine (este vorba de cardiomiopatia peripartum), situație care 

impune excluderea altor cauze de insuficiență cardiacă. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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Pacientele gravide care prezintă simptome ischemice trebuie evaluate conform acelorași protocoale de 

investigare a pacienților cu ischemie coronariană (biomarkerii, electrocardiogramă, ecocardiografie). 

Investigații precum imagistica nucleară, CT și angiografia coronariană ar trebui să fie utilizate atunci când 

beneficiul informațiilor furnizate depășește riscul matern și fetal. Abordarea terapeutică a gravidei cu 

boală cardiacă ischemică sau cardiomiopatii va fi una particulară,  evitând pe cât posibil medicația cu 

impact nefavorabil asupra fătului.
1
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BOALA CARDIOVASCULARĂ  ȘI  CANCERUL - CÂND SE ÎNTÂLNESC DOI UCIGAȘI

1,2Irina Iuliana Costache

    Patologia cardiovasculară și patologia neoplazică reprezintă două entități  care antrenează o imensă 

”povară” pentru sistemul public de sănătate. Conform statisticilor se estimează că în momentul de față există 

15 milioane de persoane cu patologie cardiovasculară și 14 milioane de pacienți cu istoric de patologie 

neoplazică, existând factori de risc și verigi biologice comune care stau la baza mecanismelor fiziopatologice 

ale ambelor patologii.

   Disciplina nouă numită "cardio-oncologie" este menită ”să rezolve” o parte dintre problemele 

cardiovasculare ale pacienților cu cancer și, în același timp să optimizeze managementul acestora cât mai 

complet și complex într-o abordare multidisciplinară, care să includă nu numai evaluarea și prevenirea 

riscului cardiovascular înainte de tratamentul cancerului, dar și monitorizarea și managementul statusului 

cardiovascular în timpul și după terapia cancerului.

În ultimele decenii, s-a înregistrat o îmbunătățire extraordinară a ratei de supraviețuire a unui număr mare de 

pacienți diagnosticați cu cancer. 

     Complicațiile cardiovasculare întâlnite la acești pacienți nu sunt deloc rare, având un impact  profund 

asupra morbidității și mortalității, astfel încât recunoașterea și managementul acestora au devenit un element 

important în îngrijirea generală a pacienților cu cancer. 

De asemenea, s-a constatat o suprapunere a prevalenței cancerului și a bolilor cardiovasculare precum și 

managementul acestora au devenit un element important în îngrijirea generală a pacienților cu cancer. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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 De asemenea, s-a constatat o suprapunere a prevalenței cancerului și a bolilor cardiovasculare precum și 

extinderea terapiilor adresate cancerului la numeroși pacienți cu vârste înaintate, având și o încărcătură mai 

mare de comorbidități.

       Problemele principale pe care le ridică această asociere nefastă sunt reprezentate în principal de existența 

unor factori de risc comuni pentru bolile cardiovasculare și neoplazii, anumite particularități ale statusului 

coagulării asociat neoplaziei, cardiotoxicitatea chimio și radioterapiei, precum și, întrebarea firească dacă 

boala cardiovasculară predispune ea însăși la o incidență crescută a neoplaziilor.
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STIMULAREA  CU FUZIUNE ÎN TERAPIA DE RESINCRONIZARE CARDIACA DE CE, 

CUM ȘI  LA  CINE

1,2Dragoș  Cozma           

     În ciuda eficacității generale a terapiei de resincronizare în reducerea morbidității și mortalității la pacienții 

cu IC, disfuncție sistolică și asincronism ventricular, efectul său rămâne în mare parte heterogen, pacienții 

prezentând un grad diferit de beneficii clinice. În acest context, optimizarea dispozitivului reprezintă o 

prioritate logică a activității curente de cercetare. Non-inferioritatea stimulării unice de VS a fost validată prin 

trialuri randomizate și intens dezbătută in literatura de specialitate, insă studiile care au stat la baza includerii 

acestei forme de resincronizare in ghiduri au pornit de la randomizarea pacienților cu dispozitive 

triplucamerale către stimulare de tip LV only pacing sau BiV. Utilizarea stimulatoarelor bicamerale cu sonde 

la nivel AD/VS in scopul realizării terapiei de resincronizare constituie o alternativă recunoscută in literatura 

de specialitate, dar puțin utilizată, aplicată doar pe cazuri selecționate de pacienți atât in acut cât și pentru 

pacienți cronici. Cozma și colaboratorii au publicat cel mai mare grup de pacienți la care s-a realizat 

resincronizare prin stimulatoare bicamerale fără sondă de VD, o parte din lotul analizat in acest articol 

(multicentric!) fiind de fapt subiectul acestei teze doctorale. In plus, această cercetare confirmă necesitatea 

unei explorări atente, complexe și minuțioase a pacienților resincronizați, pentru a crește procentul 

responderilor. Modificări ale medicației și optimizarea parametrilor de stimulare sunt de importanță 

deosebită pentru obținerea unui rezultat favorabil. Evaluarea prin teste de efort a fost efectuată sistematic in 

cohorta de pacienți analizată. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes”, Timișoata, România 
2Institutul de Boli Cardiovasculare, Timișoara , România
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AdaptiveCRT, cel mai cunoscut algoritm care promovează stimularea cu fuziune a VS, este limitat de FC 

˃100 b/min și intervalul AV˃ 200 ms. Singurul algoritm testat pentru stimulatoarele bicamerale in vederea 

stimulării cu fuziune, fără sondă de VD, este cel prin autocaptură descris de grupul condus de Boriani.

      Nu în ultimul rând, după controversatul studiu DANISH, beneficiul defibrilatoarelor in profilaxia primară 

a MSC la pacienții cu cardiomiopatie dilatativă non-ischemică este discutabil in prezența resincronizării. 

Conform studiului realizat de către Asociația Europeană de Aritmologie, in mare parte din țările europene, 

majoritatea centrelor nu implantează defibrilatoare in prevenția primară a MSC, constatându-se o tendință 

spre moderație a ghidurilor actuale. Indicația pentru TRC este clară și benficiarii in timp pot fi din ce in ce mai  

numeroși, însă necesitatea sondei de VD este cel puțin discutabilă (unde să stimulăm, de ce să stimulăm, cât să 

stimulăm). Imbunătățirea funcției sistolice și procesul de revers-remodelare al VS pot contribui la scăderea 

riscului de MSC, iar decizia de a implanta un dispozitiv de tip CRT-D la un pacient fără aritmii ventriculare 

relevante clinic, poate duce la o dilemă atunci când se pune problema schimbării bateriei dispozitivului.        

      Într-o recenzie recentă, publicată de Burri și colaboratori in numele Comitetului de Educație al EHRA, 

este susținută ideea că stimularea cu fuziune a VS poate determina un rezultat mai bun al resincronizării și 

poate contribui la reducerea numărului de pacienți non-responderi. 

    Terapia de resincronizare cardiacă prin fuziune se adreseaza pacienților cu IC clasa NYHA II-III, FE 

≤35%, BRS cu complex QRS ˃ 130 ms  și conducere atrioventriculară normală. 
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SINDROAMELE CORONARIENE CRONICE - CE ADUCE NOU GHIDUL EUROPEAN 2019?

1,2Carmen Elena Pleșoianu

La Congresul European de Cardiologie de la Paris 2019, au fost lansate cinci noi ghiduri printre care se 

numără și Ghidul ESC de diagnostic și management al sindroamelor coronariene cronice.

Unul din cele mai importante concepte ale noului ghid se referă la accentuarea caracterul dinamic și 

evolutiv al patologiei coronariene, termenul de boală coronariană ”stabilă” fiind înlocuit de conceptul de 

sindrom coronarian cronic. Se subliniază faptul că boala coronariană este un proces dinamic care poate fi 

modificat (stabilizarea sau regresia bolii) prin stilul de viață, terapii farmacologice și revascularizare.

Un alt aspect important al actualului ghid constă în încadrarea pacienților în șase scenarii clinice 

frecvente:

1. pacienți cu suspiciune de boală arterială coronariană și „stabili” din punct de vedere simptomatic (angină și 

/sau dispnee); 

2. pacienți cu instalare bruscă a insuficienței cardiace sau a disfuncției ventriculare stângi și suspiciune de 

boală arterială coronariană;

3. pacienți asimptomatici sau pacienți stabili din punct de vedere al simptomatologiei la mai puțin de 1 an post 

un sindrom coronarian acut sau pacienți cu revascularizare recentă;

4. pacienți asimptomatici și simptomatici la mai mult de 1 an după diagnosticul sau revascularizarea inițială;

5. pacienți cu angină și suspiciune de boală microvasculară sau vasospastică;

6. subiecți asimptomatici la care este detectată boala coronariană la screening.

1Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
2Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
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Actualizări importante au fost aduse evaluării ”probabilității clinice a bolii coronariene” precum și în ceea 

ce privește investigațiile specifice pentru stabilirea sau excluderea diagnosticului de boală coronariană. 

Recomandările de ghid subliniază rolul crucial al implementării unui stil de viață sănătos și al altor măsuri 

de prevenție în scăderea riscului cardiovascular oferind totodată un algoritm de tratament ”în trepte” pentru 

fiecare din cele 6 scenarii clinice.
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ROLUL ECOCARDIOGRAFIEI ÎN EVALUAREA PRE-, INTRA- ŞI POSTOPERATORIE ÎN 

PROCEDURA TAVI

1Flavia Corciovǎ

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi

SCOPUL  LUCRĂRII

    Implantarea transcateter a valvei aortice (TAVI) a devenit o variantǎ unanim acceptatǎ a înlocuirii valvulare 

chirurgicale clasice la pacienții cu risc chirurgical înalt, eventual intermediar.

MATERIAL  ȘI  METODĂ

  Ecocardiografia joacǎ un rol determinant în evaluarea perioperatorie a pacienților supuși TAVI. 

Ecocardiografia preoperatorie este importantǎ atât pentru evaluarea severitǎții stenozei aortice, a 

eventualelor anomalii asociate, cât și pentru determinarea anatomiei favorabile (sau nu) procedurii TAVI. 

Ecocardiografia este esențialǎ pentru ghidarea intraoperatorie, determinarea în timp real a complicațiilor  

(efuziune pericardicǎ, tamponadǎ cardiacǎ, disecție de aortǎ, infarct miocardic intraprocedural, interferențe 

cu aparatul valvular mitral), ca și pentru aprecierea rezultatului operator (gradient postprocedural, prezența 

insuficienței aortice reziduale). A fost demonstrat cǎ inclusiv regurgitarea aorticǎ paraproteticǎ ușoarǎ 

reprezintǎ un element de prognostic negativ pe termen lung, astfel încât responsabilitatea detectǎrii acesteia și 

a unei eventuale manevre de postdilatare revine ecocardiografistului. Postoperator, ecocardiografia apreciazǎ 

rezultatul final și asigurǎ urmǎrirea la distanțǎ a pacienților. Mǎsuratorile ecocardiografice inexacte pot 

conduce la rezultate suboptimale  sau strategii terapeutice inadecvate la pacienții cu stenozǎ aorticǎ.

REZULTATE

     Ȋn Institutul de Boli Cardiovasculare Iași, în perioada 2015-2019, au fost realizate 71 de proceduri TAVI 
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(abord transfemural sau transapical), prin implantarea de proteze Edwards Lifesciences Sapien 3 sau 

Medtronic CoreValve.

Mortalitatea la 30 zile a fost de 7% (5 pacienți), prin perforație cardiacǎ și hematom retroperitoneal (1 

caz), disecție de aortǎ ascendentǎ (1 caz), hemoragie digestivǎ superioarǎ masivǎ (1 caz), encefalopatie 

hipoxicǎ post-resuscitare prelungitǎ intraoperatorie (activitate electricǎ fǎrǎ puls- 1 caz), șoc cardiogen și 

insuficiențǎ multiplǎ de organ postoperator (1 caz) . Rata de succes este similarǎ cu datele din literaturǎ. 
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TRATAMENTUL MEDICAMENTOS ACTUAL ÎN SCA-NSTEMI

1,2Mircea Balasanian

1Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
2Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi

SCOP

    Sindroamele coronariene acute (SCA) fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) reprezintă o urgență 

medicală, intervențională și uneori chirurgicală. Mortalitatea pe termen lung a acestor pacienți este mai 

ridicată decât a pacienților cu SCA cu supradenivelare persistentă de segment ST (STEMI). Sopul prezentării 

este de a sublinia importanța tratamentului medicamentos aplicat indiferent de modalitatea finală de rezolvare 

(conservatoare, intervențională sau chirurgicală) a acestor pacienți.

MATERIAL  ȘI  METODĂ

   Evaluarea pe baza studiilor și a liniilor ghid existente la nivel european a medicației după trei linii de 

conduită:

1. Dubla antiagregare plachetară (DAPT) și anticoagularea;

2. Medicația de urgență și de stabilizare hemodinamică;

3. Medicația pe termen lung.

REZULTATE

  Toate cele trei linii de conduită farmacologică sunt esențiale în tratamentul SCA-NSTEMI. DAPT și 

anticoagularea (în perioada acută) sunt esențiale indiferent dacă pacientul va beneficia sau nu de implantarea 

unui stent; diferențele constau în durata DAPT, funcție de balanța risc ischemic-risc hemoragic, și dacă este 

necesară anticoagularea cronică.
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Stabilizarea hemodinamică este necesară în funcție de situație. Medicația pe termen lung se adresează 

factorilor de risc ai aterosclerozei, comorbidităților și consecințelor SCA asupra funcției ventriculare stângi.

CONCLUZII

   Tratamentul medicamentos al SCA-NSTEMI este un tratament de urgență. DAPT are un rol important, pe 

cât posibil minim 1 an. Se preferă aspirina și ticagrelor sau prasugrel de primă linie, clopidogrelul fiind 

rezervat situațiilor care impun anticoagulare cronică. Se asociază și măsuri terapeutice de stabilizre 

hemodinamică și tratament medicamentos pe termen lung.
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INFECȚII ASOCIATE DISPOZITIVELOR CARDIACE IMPLANTABILE

1,2 2Egidia Miftode , Larisa Miftode

1Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
2Spitalul de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași

      Implantele electronice cardio-vasculare, metoda actual de tratament pentru un numar mare de persoane cu 
risc de deces de cauza cardiaca, sunt inevitabil expuse riscului de complicatii 
Rata complicatiilor infectioase este de 1.5%, dar cu tendinta la crestere pe masura ce se prelungeste  intervalul 
de la implantare si odata cu abordarea strategiei de abandonare a sondei de stimulare la momentul revizuirii, 
schimbarii sau upgradarii sistemului electronic. Atât rata complicațiilor cât și cea a deceselor este de 2 ori mai 
mare la cei cu retentionare a sondei de stimulare 
Infectiile asociate implanturilor cardiace se clasifica in infectii ale buzunarului generatorului si infectii 
endovasculare. Infectia buzunarului se manifesta prin dureri, dehiscenţa plagii, supuraţie, celulita cu sau fara 
simptome sistemice. Pacientii cu infectii endovasculare prezinta manifestari de infectie sistemica, cu 
bacteriemie avind frecvent vegetatii evidentiate ecocardiografic.
Majoritatea infecţiilor sunt determinate de Staphylococcus sp. (si alte bacterii Gram-pozitiv in general) 
(68%–93%), mai putin de 18% dintre infecţii au documentata etiologia cu bacili gram negativ si aproximativ 
15% ramin cu etiologie nedeterminata.
     Decizia de initiere a antibioterapiei in cazul suspiciunii de infectie asociata implantului cardiac trebuie sa 
fie precedata de recoltarea a cel putin doua seturi de hemoculturi, a caror rezultat pozitiv ar permite 
imbunatatirea preciziei antibioterapiei si ar scurta durata de administrare a acesteia. Rata mare a rezistentei la 
antibioticele beta-lactam a S. aureus impune ca terapia de primo intentie in arealul nostru geografic sa se faca 
cu Vancomicina, Linezolid, daptomicina, cefalosporine active pe S. aureus meticilino-rezistent (ceftarolina).
Prezenta vegetatiei valvulare impune extragerea implantului cardiac si antibioterapie timp de ≥4–6 saptamini 
pentru  endocardită (4 saptamini pentru EI pe valve native, 6 saptamini pentru EI pe valve protetice sau pentru 
EI valvulară cu stafilococ).
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Dacă există vegetatie pe sonda de stimulare in absenţa vegetaţiei valvulare se recomanda 4 saptamini de 
antibioterapie pentru  Staphylococcus aureus şi 2 saptamini pentru alte etiologii. In caz de examen TEE fara 
modificari se ia in considerare extragerea implantului (in functie de etiologie) şi antibioterapie 2 saptamini. In 
concluzie, deoarece sondele de stimulare restante complica mult managementul pacientului cu infectii pe 
device cardiac, fiind asociate cu o evolutie clinica mai severa, trebuie acordata o atentie sporita diagnosticului 
precoce si antibioterapiei orientate pe datele microbiologice.
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ACTUALITĂȚI  ÎN INFARCTUL MIOCARDIC ACUT

1 1 1,2 1,2Daniel Vartolomei , Adina Huțan  , Mircea Balasanian  , Cristian Stătescu   

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOPUL  LUCRĂRII :
Numărul deceselor cauzate de I.M.A. în România este înca mult mai mare decât media europeană , iar la 

nivelul anului 2016 , rata de mortalitate pentru I.M.A. era cea mai ridicată dintre toate țările U.E. , potrivit 
raportului dedicat României realizat de OECD-Health Data , in cooperare cu Observatorul European al 
Sistemelor si politicilor europene de sănănate , publicat in noiembrie 2017.
     Abia la sfarsitul secolului XX au apărut primele descrieri ale asocierii dintre formarea unui tromb în 
arterele coronare si caracteristicile clinice asociate . De-a lungul timpului , diverse definitii ale I.M.A. au fost 
folosite , determinand controverse si confuzie . Asadar ,o definitie universala a I.M. era necesară .
     Scopul lucrării este de a aduce in actualitate noile modalităti de diagnosticare si tratament ale I.M.A. ,  
prezentarea patologică si managementul  modern al I.M.A. , incidența in rândul populației conform OMS si a 
studiilor Societății Europene de Cardiologie .
A : Criterii pentru injurie miocardică
B : Criterii pentru I.M.A. :
• simptome ale ischemiei miocardice ;
• noi modificari ischemice E.C.G. ;
• aparitia și progresia undei Q patologice ;
• identificarea unui tromb coronarian prin angiografie sau necropsie ;
• criterii pentru I.M.A. asociat procedurilor coronariene ;
• criterii pentru I.M. vechi sau silențios / nerecunoscut ;
• undele Q patologice cu sau fară simptome în absența unor cauze non-ischemice ;
• dovezi imagistice privind pierderea de miocard viabil într-un tipar compatibil cu etiologia ischemică ;
• constatări anatomo-patologice ale I.M.precedent ;
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MATERIAL  ȘI METODĂ :
Cauze :           -tromboza plăcii aterosclerotice coronariene rupte
                        -spasmul coronarian
                        -embolia coronariană
                        -inflamația arterială (periarterită)
                        -disecția arterei coronare
                        -hipoxemia , anemia
                        -hipotensiunea arterială sistemică
                        -H.T.A. sistemica , bradiaritmii , tahiaritmii
Simptome :
• durere , brusc instalată la nivelul toracelui . Durerea are aspect de strângere , presiune și poate iradia în 
mandibulă , brațe , spate , gât .
• dispnee
• slăbiciune , amețeală
• paloare , transpirații reci
• greață , vomă
Tratament :
A : Monitorizarea T.A. și F.C. , montarea unei linii venoase periferice , recoltarea probei de sânge pentru 
determinarea analizelor urgente
B : Tratament medicamentos :
• antiagregante plachetare
• trombolitice
• anticoagulante
• nitroglicerina s.l. sau i.v. numai dacă este  indicată
C : Tratament intervențional :
• PTCA – angioplastia coronariană transluminală percutană primară cu stent a arterei coronare 
obstruate
• alte manevre : aspirarea trombului , dilatarea cu balon a leziunii coronariene , administrarea unor 
medicamente
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CONCLUZII :
 Dacă reperfuzia coronariană se realizează în primele 4-6 ore de la debutul I.M.A. , necroza va fi mai mică și 
șansele de recuperare sunt mai mari .
 Pacientul cu I.M.A. trebuie sa facă eforturi pentru :
• modificarea stilului de viață
• înlăturarea factorilor care cresc riscul cardiovascular
• oprirea fumatului
• adoptarea unei diete sănătoase fără alimente procesate
• practicarea unui sport de tip cardio
• diagnosticarea precoce a diabetului
      Pacientul care a suferit un I.M. trebuie :     
• să facă vizite regulate la medicul cardiolog
• să urmeze tratamentul recomandat
• să se informeze despre afecțiunea sa
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ÎNGRIJIRILE  POSTPROCEDURALE  ÎN CARDIOLOGIA INTERVENȚIONALĂ

1 1,2 1,2Daniela Tampau , Mircea Balasanian , Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOP
   Conform Ghidului European pentru Preventia Bolilor Cardiovasculare, principala cauza de deces 

prematur la nivel European este reprezentata de bolile cardiovasculare, iar EUROSTAT  raporta inca din 2013 
faptul ca, in Romania, acestea sunt principala cauza de deces, situatie inca actuala.
Cateterismul este “ standardul de aur” in diagnosticul si tratarea bolilor cardiovasculare,  metoda invaziva nu 
este insa lipsita de riscuri atat imediate cat si tardive. Ca resurse de tratament interventional ale afectiunilor 
cardiovasculare sunt de mare importanta si actualitate, ablatia cardiaca  si interventiile desfasurate in cadrul 
laboratorului de electrofiziologie  . Atat bolile cardiovasculare cat si procedurile de diagnostic si tratament (in 
special cele invasive)  se insotesc cu riscul mare de complicatii si deces, motiv pentru care acordarea promta 
si corecta a ingrijirilor postprocedurale are o importanta vitala.
MATERIAL  ȘI METODA
   Ingrijirile postprocedurale in cardiologia interventionala trebuie initiate din momentul in care 
interventionistul ( in sala de cateterism cardiac, in laboratorul de electrofiziologie sau la patul pacientului) isi 
finalizeaza actiunile de diagnostic si/sau tratament, fiind reprezentate de:
1.Monitorizarea postprocedurala a pacientului - actiunea primordiala in cadrul acestor ingrijiri  care include 
pe langa paramentrii vitali ( frecventa cardiaca, tensiune arteriala, saturatia in oxigen a tesuturilor, frecventa 
respiratorie ), dinamica aspectului traseului electrocardiografic  si  ecocardiografia (asistarea medicului in 
cadrul manevrei);
2. Prevenirea complicatiilor la locul punctiei (sangerare, hematom, contaminare-infectie) : asigurarea 
asepsiei la locul punctiei prin pastrarea pansamentului curat si integru ; imobilizarea membrului (superior sau 
inferior) vizat de inerventie conform recomandarilor interventionistului ; aplicarea peste pansamentul 
compresiv si/sau  peste dispozitivele implantate, a saculetilor cu nisip si/sau pungi cu gheata;
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3. . Monitorizarea starii generale a pacientului si sesizarea precoce a semnalelor  de alarma/ decompensare ( 
manifestari cutanate, edem, agitatie, febra, dispnee, tahipnee), recoltarea probelor biologice pentru teste de 
laborator in scopul monitorizarii evolutiei bolii;
4. .Observarea si semnalarea cat mai precoce a manifestarilor de edem pulmonar acut si agravare a 
insuficientei cardiace, deplasarea/ ruptura de electrod, malfunctie de dispositive implantate;
5.Asigurarea permanenta,  cel putin,a unei linii venoase permeabile si de calibru corespunzator administrarii 
in conditii optime a tratamentului injectabil recomandat;
6. Administrarea tratamentului recomandat in baza protocolului aferent interventiei suferite si 
recomandarilor interventionistului;
7. .Administrarea tratamentului recomandat de medicul de salon sau de garda (alte afectiuni acute / cornice), 
tratamentul de baza al bolii cardiovasculare, administrarea analgezicelor si calmantelor;
8. Asistarea si suplinirea pacientului in satisfacearea nevoilor fundamentale, perturbata atat de boala cat si de 
imobilizarea la pat aferenta procedurii invasive suferite;
9. Psihoterapie, explicarea importantei respectarii indicatiilor medicului in ceea ce priveste imobilizarea, 
administrarea corecta a tratamentului, schimbarea regimului alimentar si de viata, dozarea efortului;
10. Managementul pacientului cu agitatie  psihomotorie, necompliant, violent – contentia si sedarea.
 REZULTATE
     Dintr-un număr total de  înregistrate în România în fiecare an, aproximativ 60% sunt 250.000  de decese
cauzate de o boală cardiovasculară. Astfel, numărul mare de bolnavi diagnosticați cu o afecțiune 
cardiovasculară, plasează România pe locul 4 în Europa, după Rusia, Bulgaria și Ungaria. In acest context 
diagnosticul precoce, tratamentul si ingrijirile postprocedurale sunt vitale pentru intreaga societate.
CONCLUZII
      Principalele benefii care deriva din acordarea prompta, corecta si eficienta a ingrijirilor postprocedurale se 
rasfrang atat asupra pacientului cat si a personalului medical :
1.Un pacient caruia I se explica si intelege importanta imobilizarii si  a compliantei la tratament (in special 
imediat postprocedural) este un pacient mai facil de manageriat, cu un risc de complicatii mai mic;
2.Precocitatea diagnosticului si promtitudinea interventiilor in situatii critice se concretizeaza intr-o rata a 
deceselor mai mica;
3.Un pacient care urmeaza corect tratamentul si recomandarile igienico-dietetice, prezinta un risc de 
decompensare/ recidiva mai mic;
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4.Pacientul  care isi adapteaza corespunzator  stilul de viata la boala cardiovasculara are o speranta de viata 
mai buna;
5.Psihoterapia si consilierea  contribuie semnificativ la o buna reintegrare socio-profesionala a pacientului;
6.Asistarea prompta si corespunzatoare a pacientului in satisfacerea nevoilor sale fundamentale contribuie la 
obtinerea unei bune compliante din partea acestuia, precum si a unui feed-back pozitiv pentru personalul si 
institutia medicala;
7. Contentia si sedarea asigura respectarea indicatiei de imobilizare si  administrarea tratamentului 
recomandat, oferind pacientului o  sansa de supravietuire mai buna, protejarea personalului si a ceolorlalti 
pacienti de actiuni potential vatamatoare .
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PLANUL DE ÎNGRIJIRE A PACIENTLUI CARDIAC CRITIC- INTRE CERINTE ȘI NECESITATE

1 1 1,2 1,2Alexandrina Alistar , Daniela Buta , Mircea Balasanian , Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

SCOPUL LUCRĂRII:  elaborarea  propunerii de procedura  formalizata operationala, specifice pacientului 
cardiac critic  din USTACC.
MATERIAL ȘI METODA
     Dezvoltarea și implementarea unui Plan de îngrijire estenecesară pentru a  îndeplini toate aspectele legale, 
precum și pentru a facilita îngrijirea bazată pe dovezi, a înregistra și cuntifica nivelul de îngrijire acordat, a 
asigura continuitatea planificată a îngrijirilor în vederea asigurării unui nivel crescut de calitate a îngrijirilor 
într-un mediu de siguranță pentru pacienți.

Procedura  formalizata operationala este elaborata pe baza  cerintelor Standardelor de acreditare a 
spitalelor, aprobate prin Ordinul M. S. 446/2017 si ale Ghidului de elaborare a planului de ingrijire, emis in 
anul 2018 si adresat unitatii noastre  de catre OAMGMAMR Iasi, pusa in concordanta cu conditiile obiective 
de desfasurare a activitatii medicale acordate in USTACC, unitate care conform Ord. 1322/2012 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al 
pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi, art. 1 USTACC  este compartimentul care 
indeplineste conditiile de spatiu, dotare tehnica si personal pregatit pentru ingrijirea pacientilor 
cardiovasculari critici.
REZULTATE
Avantaje ale Planului de îngrijire:

· Sunt documente medicale care demonstrează cine este responsabil de îngrijire
· Identifică care sunt îngrijirile care au fost acordate pacientului
· Identifică persoana, data, ora de planificare a îngrijirii
· Identifică persoana,  data, ora la care a fost furnizată îngrijirea 
· Identifică care a fost îngrijirea acordată efectiv
· Direcționează munca celorlați asistenți medicali și este baza pentru continuitatea îngrijirii
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· Demonstrează logica îngrijirilor 
· Permite adaptarea continuă a îngrijirilor pacienților la nevoile acestora
· Facilitează îngrijirea bazată pe dovezi
· Înregistrează și documentează activitatea de îngrijire
· Asigură continuitatea îngrijirilor

CONCLUZII
   Implementarea Planului de îngrijire va duce la creșterea calității serviciilor de îngrijire, principalii 
beneficiari fiind pacienţii, prin evaluarea individualizată, documentată și sistematizată bazată pe dovezi a 
stării de sănătate și asigurarea continuității îngrijirilor. De asemenea, activitatea asistenților medicali va 
beneficia de definirea clară a sarcinilor de lucru pe baza competenţelor specifice, de documentarea 
activităţilor asistentului medical, precum și de posibilitatea de a desfășura activitate de cercetare în domeniul 
îngrijirilor de sănătate.
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AVC EMBOLIC DE CAUZĂ NEDETERMINATĂ – VÂRFUL AISBERGULUI

1,2 1,2Dan Cuciureanu , CG Croitoru

1Clinica Neurologie I, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. DR. N. Oblu”, Iași, România
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

     Conform American Heart Association incidența accidentului vascular cerebral ischemic s-a diminuat în 

ultima decadă cel mai probabil prin implementarea corectă a metodelor profilactice farmacologice și 

nonfarmacologice. Totuși, în pofida acestor  tendințe demografice pozitive, stroke-ul  rămâne o entitate 

patologică majoră în special în țările în curs de dezvoltare.

Dintre cele cinci tipuri etiologice principale ale accidentului vascular cerebral ischemic (AVCI), cel 

criptogenic reprezintă până la 62.4% în rândul pacienților între 15 și 45 ani. Pornind de la observația conform 

căreia imagistica cerebrală efectuată la pacienții cu AVCI criptogenic non-lacunar sugerează un patern 

embolic, încă din anul 2014 este recunoscută la nivel mondial o nouă entitate etiologică de AVCI  - stroke 

embolic de cauză nedeterminată (ESUS). În prezent, termenul de AVCI criptogenic are tendința de a fi 

înlocuit cu ESUS.

      ESUS apare cel mai frecvent în asociere cu tulburări paroxistice oculte de tipul fibrilației atriale sau a altor 

tahiaritmii. Din aceste considerente, studii recente propun drept investigații paraclinice obligatorii în ESUS 

monitorizarea EKG prelungită (minim 72 ore până la 30 zile), ecocardiografie tranesofagiană și dozarea 

parametrilor serici precum DDimeri și peptid natriuretic atrial.

În ceea ce privește profilaxia secundară cu anticoagulante orale, două trialuri clinice importante publicate 

până în prezent (RE-SPECT ESUS și NAVIGATE ESUS) semnalează lipsa superiorității dabigatran și 

rivaroxaban în comparație cu aspirina. 
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ATTICUS este un trial în desfășurare care urmărește atât eficiența tratamentului cu apixaban în ESUS cât și 

impactul fibrilației atriale.  Prin incidența sa crescută de până la 17% mai ales în rândul pacienților tineri, prin 

probleme de tratament și prin morbiditatea importantă, ESUS este o entitate patologică relativ nouă 

importantă atât pentru neurolog cât și pentru cardiolog 

Cuvinte cheie: ESUS, profilaxie secundară, fibrilație atrială ocultă, tahiaritmii oculte

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Prezentări orale



63

HIPERTENSIUNEA  ARTERIALĂ ȘI CANCERUL – O RELAȚIE COMPLEXĂ

1,2Elisabeta Bădilă

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
2Spitalul Clinic de Urgență București

Hipertensiunea arterială este o comorbiditate frecvent întâlnită la pacienții cu cancer și apare, de 

asemenea, că reacție adversă frecventă la terapia antineoplazică. Hipertensiunea pre-existentă crește riscul 

reacțiilor adverse cardiace datorate chimioterapiei, în special al insuficienței cardiace. Multe tratamente 

antineoplazice, mai ales inhibitorii factorului de creștere vasculară endotelială (VGEF), pot determina 

creșterea tensiunii arteriale, putând compromite astfel eficacitatea chimioterapiei. Hipertensiunea este 

considerată a fi reacţie adversă de clasă a terapiei antiangiogenice. Mecanismul implicat în creșterea TA după 

administrarea acestor agenți este multifactorial și ar putea consta în: scăderea producției de oxid nitric, 

vasoconstricție sistemică și creșterea rezistenței vasculare periferice; reducerea densității paturilor 

microvasculare (rarefacție), urmată de creșterea rezistenței vasculare și a TA; pierderea efectului protector al 

VGEF asupra funcției endoteliale; activarea endotelinei 1.

Hipertensiunea asociată terapiei anti-VGEF este adesea tranzitorie, uşor de controlat cu terapie 

antihipertensivă standard şi se poate rezolva odată cu întreruperea medicaţiei antineoplazice. Există studii 

care susţin că HTA chiar ar prezice un răspuns favorabil la antiangiogenice. Un tratament antihipertensiv 

instituit precoce este esențial pentru evitarea întreruperii chimioterapiei în cele mai multe cazuri.

Ultimii ani au adus în discuție o asociere între cancer și bolile cardiovasculare, analize variate arătând o 

relație directă între hipertensiune, incidența cancerului și mortalitate. Anumite malignități au fost studiate mai 

extensiv. 
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Hipertensiunea crește riscul pentru cancer renal la ambele sexe; populația de sex feminin hipertensivă ar 

putea fi mai predispusă la cancerul endometrial și de sân, în timp ce bărbații hipertensivi ar putea avea o 

incidență mai mare a cancerului prostatic. Evident că nu se poate exclude că asocierea între hipertensiune și 

cancer nu este cauzală, și că, odată cu scăderea mortalității cardiovasculare și creșterea duratei de viață, crește 

și riscul de a dezvolta o neoplazie.
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TAHIARITMII  LA  CAMERA DE GARDĂ

1,2Diana Țînț

1Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Brașov 
2Clinicile ICCO Brașov

      Pacienții se pot prezenta la Unitatea de Primiri  Urgențe (UPU), fie cu o tahicardie în curs de 

desfășurare, fie cu  un istoric ce ridică  suspiciunea  unei tahiaritmii. 

Pentru pacienții care se prezintă cu anamneză sugestivă pentru aritmii, dar care sunt în ritm sinusal la UPU, 

este nevoie de un istoric cât mai complet al simptomelor și bolilor asociate.

În situația prezentării cu o tahiaritmie, obținerea unei electrocardiograme (ECG) cu 12 derivații este 

obligatorie pentru un diagnostic și un management corect.  Odată confirmată și documentată în acest mod, 

clinicianul trebuie să clasifice tahiaritmia în funcție de regularitatea ritmului și de lărgimea complexului QRS.

Tahiaritmia cu complexe înguste sugerează origine supraventriculară. Ritmul neregulat sugerează   fibrilație 

atrială/flutter atrial cu conducere variabilă (ritm neregulat), în timp ce ritmul regulat o  încadrează în celelalte 

tipuri de tahicardii supraventriculare (TSV). Aceste aritmii poate apărea atât la pacienții cu cord structural 

normal, cât și la cei cu boli cardiace subiacente. Mare parte a TPSV, se pot converti la UPU, majoritatea 

pacienților nu necesită internare, iar managementul aritmiei se poate coordona din ambulator. Este utilă 

identificarea pe ECG a undelor P, eventual folosirea manevrelor vagale (masajul sinusului carotidian) înainte 

de administrarea adenozinei. 

Tahiaritmia cu complexe QRS largi se pretează la un diagnostic diferențial ce poate fi uneori dificil sau 

imposibil de făcut în UPU.  

De departe însă,  cea mai frecventă cauză a unei tahicardii cu complexe QRS largi este tahicardia ventriculară 

(TV) și, 
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De departe însă,  cea mai frecventă cauză a unei tahicardii cu complexe QRS largi este tahicardia ventriculară 

(TV) și, ca atare, acesta trebuie să fie diagnosticul implicit la orice pacient cu un astfel de aspect ECG, până la 

dovada contrarie. Morfologia QRS este caracteristica cea mai utilă pentru a diferenția o TV de o TSV condusă 

cu bloc de ramură. În măsura în care ese posibil, trebuie căutate  semne ale unei cardiomiopatii subiacente sau 

semne de insuficiență cardiacă, situații care generează  posibilitatea ca palpitațiile să fie  datorate VT sau 

AF/AFL. Traseele ECG mai vechi pot oferi indicii   utile.

Cardioversia electrică este tratamentul de elecție pentru tahiaritmiile care generează  instabilitate 

hemodinamică.
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MANAGEMENTUL  TAHIARITMIILOR  ÎN SARCINĂ  

1,2Diana Țînț

1Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Brașov 
2Clinicile ICCO Brașov

Introducere: Modificările hormonale și hemodinamice din timpul sarcinii pot favoriza apariția aritmiilor.  

Importanța clinică a acestora derivă nu numai din frecvența de apariție, dar și din potențialul de a afecta în 

mod negativ atât starea de sănătate a mamei, cât și pe cea a fătului.

Managementul TPSV în sarcină constă majoritar în consiliere și îndepărtarea factorilor precipitanți, 

deoarece majoritatea episoadelor  aritmice sunt benigne. Uneori este necesară însă administrarea terapiei 

medicamentoase și, foarte rar, pot fi necesare chiar proceduri invazive electrofiziologice (terapia ablativă). În 

aceste circumstanțe, trebuie ținut cont  de faptul că efectul administrării medicației și al expunerii la radiații 

poate genera malformații congenitale și retard mintal (în prima jumătate a sarcinii) și creșterea riscului de 

apariție a afecțiunilor maligne în copilărie (în cea de-a doua jumătate a sarcinii).

Managementul fibrilației/flutterului atrial. La pacientele cu FiA/FlA persistent se recomandă cardioversia 

cât mai rapidă, deoarece ritmul rapid, administrarea cronică a medicației și eventual instalarea instabilității 

hemodinamice pot avea consecințe dăunătoare asupra fătului. Intervalul optim pentru cardioversie este în 

primele 48 ore de la debut, pentru minimizarea riscului de complicatii tromboembolice și evitarea 

tratamentului anticoagulant prelungit.

Managementul tahicardiilor ventriculare. Cea mai comună formă de TV la gravide este  TV idiopatică cu 

originea în RVOT. Foarte rar se întâlnesc  TV amenințătoare de viață, în contextul bolilor structurale pre-

existente, situație în care poate fi necesară administrarea terapiei antiaritmice și în perioada sarcinii.  

Implantul unui ICD se va lua în considerare preferabil înainte de sarcină. 
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Concluzii:

TPSV apar cu incidența mai crescută în timpul sarcinii, în timp ce  fibrilația atrială și flutterul atrial sunt rare.

Tratamentul acut al aritmiilor la gravide este similar cu cel  administrat pacientelor negravide.

Terapia medicamentoasă cronică este rezervată doar aritmiilor frecvente, ce produc modificări semnificative 

hemodinamic.

Terapia intervențională ablativă se poate face în condiții de relativă siguranță în trimestrul al doilea de sarcină 

și în centre cu experiență.
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SCA: MANAGEMENTUL PRESIPITAL ȘI ATITUDINEA ÎN DEPARTAMENTUL DE URGENȚĂ

1,2 1,2Diana Cimpoesu , Mihaela Corlade-Andrei

Sindromul coronarian acut (SCA) este o cauză frecventă a stopului cardio-respirator instalat în pre-spital, 

82.4 % dintre cazurile de stop cardiac instalat în afara spitalului fiind  consecinta unei afecţiuni 

cardiovasculare. În pre-spital se desfașoară o parte foarte importantă a managementului pacientului cu infarct 

miocardic acut (IMA), care incepe prin apelul de urgență (112)  sau autoprezentarea pacientului în Unitatea 
 Primire Urgențe si continua cu, diagnosticul in momentul Primului Contact Medical (First Medical Contact).

Similar intervenției în cazul stopului cardiac există un lanț al supraviețuirii și pentru infarctul miocardic cu 

supradenivelare de segment ST, echipajele medicale ce intervin fiind capabile să realizeze în orice moment 

suport vital avansat și defibrilare.  Resursele fiind limitate nu este posibilă întotdeauna dirijarea unui echipaj 

cu medic încă din momentul “zero” al preluării apelului, dar o ambulanță cu asistent sau paramedic va avea 

posibilitatea să efectueze și să transmit, conform recomandărilor de ghid, informațiile medicale (ECG, TA, 

FC, SaO ) prin Sistem de Telemedicină. In prespital se vor iniția primele măsuri terapeutice (dubla 2

antiagregare plachetară, oxigenoterapie dacă SaO2<90%) și se va lua decizia transportului aerian sau terestru 

al pacientului în cazul confirmării diagnosticului de SCA. Pentru paciențtii cu STEMI este important 

transferul în maximum 120 min către un centru de cardiologie intervențională, pentru angioplastie și montare 

de stent. Dacă pacientul cu STEMI diagnosticat încă din prespital nu are posibilitatea să ajungă în mai puțin de 

120 de minute într-un centru de PCI primar, se recomandă tratamentul fibrinolitic, transferul către un centru 

de tratament invaziv find realizat ulterior, prin strategia farmaco-invazivă.

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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În cazul pacienților la care este posibilă per-primam doar terapia farmacologică, timpul de la diagnostic 

până la momentul administrării fibrinoliticului este de maxim 30 minute, cu extinderea limitei de timp pană la 

coronarografie pană la 24 ore. Conform noilor ghiduri, timpul “ușă-balon” a fost înlocuit cu timpul de la 

stabilirea diagnosticului de STEMI si până la momentul trecerii ghidului pentru angioplastie ( FMC to wire)., 

iar componentele sistemului de urgență contribuie la implementarea ghidurilor europene în practica medical, 

concret prin integrarea în programul național de intervenție la pacienții cu STEMI , dar și prin diagnosticul 

precoce și terapia de urgență realizată în cazul sindroamelor coronariene acute fără supradenivelare de ST, cu 

sau fără stabilitate hemodinamică
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GHIDUL TEP 2019: habemus (novam) lex ?

1,2Antoniu Octavian Petriş

     Ghidurile de practică medicală, sursă de lumină pentru unii, stâlp de susţinere pentru alţii, elaborate de 

către un grup de experţi aparţinând unor reputate societăţi ştiinţifice internaţionale aşa cum este Societatea 

Europeană de Cardiologie (ESC) au menirea de a sintetiza şi include în paginile lor ultimele şi cele mai bine 

demonstrate concepte medicale pe baza cărora medicul îşi va rafina judecata clinică în strânsă corelaţie cu 

dorinţa exprimată a pacientului şi a aparţinătorilor acestora. În privinţa emboliei pulmonare acute (EP), 

primul ghid realizat de către ESC, publicat în 2000, a fost fructul muncii unui nucleu al Grupului de Lucru 

pentru circulația pulmonară și funcția ventriculară dreaptă a ESC în cadrul unui grup operativ care a inclus şi 

reprezentanți ai Societății Europene de Boli Respiratorii (ERS) și ai Asociației Europene de Radiologie. 

Versiunile următoare au apărut în 2008, 2014 şi ... în acest an (lansare în cadrul Congresului European de 

Cardiologie, Paris 2019). Principalele recomandări se referă la aspecte diagnostice, evaluarea riscurilor, 

tratamentul acut şi cronic, abordarea EP din cursul sarcinii şi îngrijirea post-EP. Astfel: Valorile de 

diferenţiere (cut-off) ale D-dimerilor nu vor mai fi nişte valori fixe, acestea trebuie ajustate în funcție de vârstă 

și de probabilitatea pre-test. Terminologia, de EP „provocată” sau „neprovocată” nu mai este acceptată în 

Ghid, propunerea fiind de a se utiliza termeni precum „factor de risc reversibil”, „orice factor de risc 

persistent” sau „niciun factor de risc identificabil”. Ghidul propune un algoritm revizuit de management al EP 

ajustat în funcţie de risc, care să țină cont de severitatea clinică, disfuncția ventriculară dreaptă și alte 

comorbidități cu accent pe echipele multidisciplinare (clasa IIa) și pe stratificarea precoce a riscului. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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nstabilitatea hemodinamică este mult mai precis definită, aceasta fiind determinată de către prezența unui stop 

cardiac care impune resuscitare, a unui șoc obstructiv sau a unei hipotensiuni arteriale persistente care nu este 

determinată de alte patologii. Tratamentul trombolitic de salvare este acum o recomandare de clasă I (anterior 

fiind o clasă Iia), iar terapia de îndepărtare intervențională a trombului (pe bază de cateter sau chirurgical) este 

acum o recomandare de clasă IIa (anterior era clasa IIb) în cazul EP care se deteriorează hemodinamic. 

Anticoagulantele orale directe (DOAC) sunt recomandate ca primă alegere, înaintea warfarinei, chiar și la 

pacienţii care ar fi eligibili pentru warfarină. După primele 6 luni de tratament trebuie luată în considerare o 

doză redusă de apixaban sau rivaroxaban pentru anticoagularea extinsă. Edoxabanul sau rivaroxabanul 

trebuiesc consideraţi a fi o alternativă la heparina cu greutate moleculară mică în cazul pacienților cu 

neoplazii, fiind necesară o precauție suplimentară în cazul cancerului gastro-intestinal datorită riscului 

crescut de sângerare asociată administrării de DOAC. Ghidul propune un algoritm de diagnostic dedicat EP 

din sarcină. Utilizarea D-dimerilor și a altor criterii de predicție clinică pentru a exclude EP în timpul sarcinii 

este acum recomandare de clasă IIa (anterior clasa IIb). Nu se recomandă administrarea de DOAC în sarcină 

(clasa a III-a). Urmărirea de rutină în ambulatoriu după 3-6 luni, precum și trimiterea pacienților simptomatici 

cu persistenţa defectelor de perfuzie la scanarea V/Q efectuată la peste 3 luni post-EP către un centru de 

expertiză în managementul hipertensiunii pulmonare tromboembolice cronică este acum o recomandare de 

clasa I. Habemus novam lex.

Bibliografie:

Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of 

acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur 

Heart J 2019 Aug 31. pii: ehz405. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405. [Epub ahead of print]
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EVALUAREA RISCULUI CARDIOVASCULAR PREOPERATOR LA PACIENTUL ONCOLOGIC

1,2Delia Șalaru

REZUMAT
    Managementul pacienților cu diferite tipuri de neoplazii a avansat mult în ultimii ani, atât în ceea ce privește 
îmbunătățirea tehnicilor diagnostice, cât și apariția noilor terapii medicale și chirurgicale.
    Asocierea factorilor de risc și a bolilor cardiovasculare la acești pacienți, dar și apariția complicațiilor 
cardiovasculare legate de terapia oncologică are un impact considerabil în managementul acestor pacienți, 
mai ales în ceea ce privește decizia unei intervenții chirurgicale. 
     Evaluarea riscului cardiovascular preoperator la pacientul oncologic va avea în vedere unele aspecte legate 
de pacient (vârstă, status nutrițional și hemodinamic, comorbidități), de neoplazie (stadiul, existența 
metastazelor, statusul procoagulant) și de tipul intervenției chirurgicale (urgentă sau electivă, amploarea și 
durata ei, etc).
     Estimarea riscului cardiovascular preoperator orientează luarea deciziilor în ceea ce privește oportunitatea 
intervenției chirurgicale, scopul final fiind reducerea complicațiilor și scăderea mortalității perioperatorii.

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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UPDATE ÎN TRATAMENTUL TROMBOEMBOLISMULUI VENOS ASOCIAT CANCERULUI

1Daniela Crisu  

      Incidenta anuala a tromboembolismului venos (TEV) la pacientii cu cancer este 0,5% comparativ cu 0,1% 

in populatia generala, iar cancerul activ reprezinta 20% din etiologia TEV. A doua cauza de mortalitate la 
1pacientii cu cancer o reprezinta TEV.

Riscul de TEV depinde de multipli factori care includ tipul de cancer (risc mai mare in cancerul pancreatic, 

cerebral, pulmonar, ovarian), stadiu (risc mai mare in stadiul metastatic) si tratament ( risc crescut asociat 

terapiei din mielom-talidomida, lenalidomida; agenti antiangiogenici-bevacizumab; terapia 
2antiestrogenica).

Ghidurile internationale recomanda HGMM pentru tratamentul TEV asociat cancerului (CAT), dar date 

recente sustin utilizarea NOAC la aceasta categorie de pacienti.

Studiul Hokusai VTE cancer, publicat in februarie 2018, a comparat edoxaban 60mg/zi dupa cel putin 5 zile 

de HGMM cu dalteparina 200UI/Kgc/zi o luna, redusa ulterior la 150UI/Kgc/zi. Studiul a demonstrat 

noninferioritatea edoxaban fata de HGMM in ceea ce priveste recurenta TEV, fara diferente in ceea ce 

priveste sangerarile majore, dar cu o rata mai mare a hemoragiilor digestive asociate cancerelor 
3,4gastrointestinale.

Datele privind eficienta si sigurata administrarii rivaroxaban la pacientii cu TEV si cancer au fost publicate in 

iulie 2018 in studiul SELECT-D. 

1 Clinica de cardiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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In acest studiu rivaroxaban a avut o recurenta mai mica a TEV, sangerare majora comparabila si sangerare 

nonmajora semnificativa din punct de vedere clinic fata de dalteparina (pacientii cu cancer esofagian si gastric 

au avut o rata de sangerare mai mare cu rivaroxaban).
5,6

Pentru Apixaban versus  dalteparina studiul CARAVAGGIO este in desfasurare, iar rezultatele studiului 

ADAM VTE  au  aratat o reducere semnificativa a recurentei TEV si o rata foarte mica de sangerare, cu o 

ameliorare superioara a calitatii vietii comparativ cu dalteparina.
7,8

In 2019 a fost publicat un update al ghidului de profilaxie si tratament al TEV la pacientii cu cancer al 

Societatii Americane de Oncologie Clinica care includ doua NOAC (edoxaban si rivaroxaban) pentru 

tratamentul TEV la pacientii cu cancer.
9

Bibliografie:

1. Caio J.  Cancer-associated thrombosis: the when, how and why.  Fernandes et all. European Respiratory 
Review 2019 28: 180119;

2. Anjlee Mahajan et all. The Epidemiology of Cancer-Associated Venous Thromboembolism: An Update. 
Semin Thromb Hemost 2019;45:321–325.

3Francesco Grandoniet.al. Direct Oral Anticoagulant Drugs: On the Treatment of Cancer-Related Venous 
Thromboembolism and their Potential Anti-Neoplastic Effect. Cancers 2019, 11, 46; doi:10.3390.

4. Raskob G, et al. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism. N Engl J Med 
2018; 378: 615–624.

5.C Ay et all. Treatment of cancer-associated venous thromboembolism in the age of direct oral 
anticoagulants . Annals of Oncology, Volume 30, Issue 6, June 2019, Pages 897–907.
6. Young AM et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients 
with cancer with venous thromboembolism: results of a randomized trial (SELECT-D). J Clin Oncol 2018; 
36: 2017–2023.
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7.Agnelli G et al. Apixaban versus dalteparin for the treatment of acute venous thromboembolism in patients 

with cancer: the Caravaggio Study. Thromb Haemost 2018; 118: 1668–167

8.  et all. Apixaban, Dalteparin, in Active Cancer Associated Venous Thromboembolism, Robert D. McBane
the ADAM VTE Trial. Blood 2018 132:421.

9.Khorana AA et al. Role of direct oral anticoagulants in the treatment of cancer-associated venous 
thromboembolism: guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2018; 16: 1891–1894.
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TROMBOZELE DE CATETER

1,2Roxana Oana Darabonț

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
2Disciplina de Medicină Internă III și Cardiologie din Spitalul Universitar de Urgență București

      Se estimează că, la nivelul extremităților superioare, 70-80% din totalul trombozelor de vene superficiale 
sau profunde se produc ca urmare a prezenței unui cateter intravenos. Cateterele venoase centrale sunt din ce 
în ce mai mult utilizate în practica medicală. Ele pot induce însa lezare endotelială și tromboze, mai ales în 
contextul bolii neoplazice.  Prevalența trombozelor de cateter (TC) variază foarte mult de la un studiu la altul 
pentru că depinde foarte mult de populația studiată și de criteriile de raportare a cazurilor, cele asimptomatice 
fiind în proporție de 75%. O meta-analiză care a inclus pacienți cu catetere venoase centrale implantate pentru 
adminstrarea medicației oncologice a decelat o rata de 7.5% în producerea trombozelor pe aceste catetere. 
Dintre tipurile de catetere venoase centrale, cele inserate periferic se asociază cel mai frecvent cu tromboze 
care se pot regăsi la nivel brahial, axilar sau subclavicular in 5-15% din cazuri. Camerele port au o rată mai 
redusă de trombozare decât cele inserate periferic, având drept localizare predominantă vena jugulară internă, 
cu o prevalență estimată la aproximativ 2% din cazuri. Utilitatea depistării trombozelor legate de catetere în 
absența simptomelor este încă în curs de dezbatere. În trombozele de vene superficiale predomină indurarea 
traiectului venos și durerea în lungul acestuia. Trombozele venoase profunde pot rămâne asimptomatice chiar 
și în cazul unor tromboze ocluzive. Atunci când sunt manifeste, TC se asociază cu edem periferic distal, 
cianoză și circulație colaterală vizibilă la nivelul umărului sau peretelui toracic adiacent. În aceste condiții 
criteriile clinice de diagnosticare a TC sunt foarte puțin sensibile și specifice și de aceea se recurge, de regulă, 
la investigarea imagistică a pacienților cu suspiciune înaltă de a avea această complicație. Un indiciu 
important de TC, mai ales în cazul celor asimptomatice, este reprezentat de inabilitatea de a livra medicația pe 
cateter, impediment care se regăsește în 14-36% din cazuri, la aproximativ 1-2 ani de la montarea unui cateter 
venos central. Ultrasonografia vasculară are sensibilitate și specificitate de 80-100% în depistarea TC. TC se 
tratează, în general, cu anticoagulante, iar cateterul nu trebuie extras cât timp este funcțional
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TRATAMENTUL  ABLATIV (ȘI NU NUMAI) AL  PACIENTULUI  CU  FURTUNĂ  ELECTRICĂ

Radu Vătășescu
1,2

1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgență București
2Universitate de Medicină și Farmacie  ,,Carol DAVILA” București

    Furtuna electrica reprezinta o situatie de instabilitate electrica caracterizata prin recurente frecevente 

(>3/24h) de aritmii ventriculare amenintatoare de viata, entitate care poate complica evolutia atat in cazul 

cardiopatiilor structurale cat si in cazul bolilor electrice cardiace primitive. Furtuna electrica are o rata de 

recurentă foarte mare (mergand pana la peste 80% la un an) si este asociată cu mortalitate extrem de mare, in 

special in cazul bolilor cardiace structurale cu disfunctie sistolica ventriculara pre-existenta (cand poate 

depasi 80% la un an).

     Tratamentul initial (acut) presupune stabilizarea pacientului in unitatea de terapie intensiva coronariana 

prin tratamentul agresiv al tuturor factorilor declansatori/favorizanti (ischemie acuta, diselectrolitemii etc), 

mergand pana la anestezie generala si ventilatie mecanica. Este extrem de important ca in aceasta faza sa se 

diferentieze pacientii la care furtuna electrica reprezinta doar etapa finala (ireversibila) de evolutie a bolii 

cardiace structurale (aritmii ventriculare maligne ,,simptom”) de cei la care furtuna electrica (aritmiile 

ventriculare) reprezinta o complicatie potential eliminabila a bolii de baza care, eficient tratata, nu afecteaza 

prognosticul vital al pacientului pe termen scurt si mediu.

Ulterior (preferabil dupa o perioada de stabilitate de cel putin o saptamana) pacientii din cea de-a 2-a 

categorie trebuie referiti unui centru inalt specializat unde o echipa complexa va efectua tratamentul 

profilactic care are in centru terapia ablativă transcateter. In centrele experimentate eliminarea aritmiei clinice 

prin ablație transcateter este posibila in peste 90% din cazuri, dar non-inductibilitatea pentru aritmii 
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ventriculare monomorfe este de cca 80% din cazuri iar non-inductibilitatea completa pentru orice aritmie 

ventriculara maligna se obtine in doar 60-65% din cazuri. Rata de recurenta a furtunii electrice si mortalitatea 

sunt reduse (10-20%) in caz de succes procedural (fie si partial), evolutia cea mai favorabila avand pacientii 

cu succes procedural complet. In ultimii ani au fost dezvoltate metode alternative si/sau complementare 

percutane sau minim invazive de tratament in furtuna electrica dedicate fie anihilarii substratului aritmogen 

profund (intramural) fie modularii activitatii sistemului nervos vegetativ.
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DIAGNOSTICUL MORFOLOGIC AL  INFARCTULUI  DE MIOCARD ÎN  ACORD CU 
CLASIFICAREA  CLINICĂ ACTUALĂ

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2Doina Butcovan , Radu Sascau , Rodica Radu , Mircea Balasanian , Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,, Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

      Boala cardiacă ischemică este una dintre principalele cauze ale morbidității și morțalitaii la nivel mondial. 
Diagnosticul de infarct de miocard poate fi provocator, mai ales în absența ocluziei coronariene acute. 
Identificarea histopatologică precisă a leziunii ischemice și a momentului de producere a infarctului 
miocardic la om sunt de o importanță deosebită pentru practica clinică.
Un diagnostic adecvat post-mortem necesită nu numai cunoașterea actualizată a patologiei coronariene și 
miocardice ischemice, ci și o interpretare corectă a acestor trasaturi în raport cu scenariul clinic al bolii. 
Astfel, este important ca morfopatologii să cunoască diferitele tipuri clinice de infarct miocardic și să 
diferențieze infarctul miocardic de alte forme de leziune miocardică acută.
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NOI FACTORI DE RISC ASOCIAȚI FIBRILAȚIEI ATRIALE

1,2Corina Dima-Cozma

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” - Iași
2Spitalul Clinic de Recuperare Iași

REZUMAT

      Fibrilația atrială a crescut ca importanță datorită unei frecvențe mai mari în populație și datorită riscului de 

complicații cardiovasculare. Conform estimărilor, frecvența bolii este de peste 1% atât în Europa, Australia 

sau S.U.A. Prevalența ar putea fi și mai mare, deoarece există un procent de pacienți care rămân 

nediagnosticați. Aritmia este asociată cu un risc crescut de accident vascular cerebral, infarct de miocard, 

insuficiență cardiacă, afectare renală cronică. La populația vârstnică aritmia este mult mai frecventă, depășind 

13% la pacienții de peste 80%. Între 1990 și 2010 mortalitatea datorată complicațiilor fibrilației atriale a 

crescut de aproximativ 2 ori. 

     Factorii de risc asociați fibrilației atriale sunt frecvenți. Numeroase patologii cardiovasculare determină 

creșterea riscului de apariție a acestei aritmii: boala cardiacă ischemică, hipertensiunea arterială, insuficiența 

cardiacă, bolile valvulare. Este cunoscută și asocierea cu diabetul zaharat, sindromul metabolic, obezitatea, 

boala pulmonară obstructivă cronică, sindromul de apnee de somn, modificările tiroidiene. De asemenea, alți 

factori de risc precum hipertrofia sau disfuncția ventriculară stângă, ateroscleroza subclinică, tensiunea 

arterială normal înaltă, perturbările funcției renale, inflamația, creșterea peptidelor natriuretice, consumul de 

alcool, fumatul, sedentarismul dar și efortul fizic de rezistență sunt discutați în legătură cu apariția fibrilației 

atriale. Se vorbește și de o variabilitate genetică, etnică și geografică de apariție a fibrilației atriale. Relația 

dintre obezitate, țesutul adipos și riscul de apariție a fibrilației atriale este mai complexă. Țesutul adipos 

intratoracic și grăsimea pericardică influențează riscul de apariție a fibrilației atriale.  
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ASPECTE DIAGNOSTICE ȘI TERAPEUTICE ALE CONGESTIEI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”,București
2Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele” București

Congestia în insuficiența cardiacă reprezintă o cauză majoră de agravare a simptomelor care determină 
spitalizarea bolnavilor. Congestia clinică este precedată  de congestia hemodinamică, care se caracterizează 
prin creșterea presiunii diastolice ventriculare. Dintre semnele clinice ale congestiei venoase sistemice, 
creșterea în greutate și asocierea dintre turgescența jugulară și edemele periferice au o bună specificitate 
pentru diagnostic. Dispneea de repaus și ortopneea determinate de congestia pulmonară prin redistribuția 
fluidelor domină tabloul clinic, mai ales în formele de insuficiență cardiacă “vasculară” care se asociază cu 
hipertensiunea arterială sistemică. Desi menținerea congestiei se asociază cu un prognostic nefavorabil al 
insuficienței cardiace, aceasta persistă la externare la majoritatea bolnavilor. Evaluarea congestiei se face atât 
prin examen clinic, prin manevre dinamice (modificările tensiunii arteriale în ortostatism sau după manevra 
Valsalva), cât și prin date de laborator, în special determinarea peptidelor natriuretice si a raportului 
uree/creatinină. Ecocardiografia are un rol esențial în evaluarea presiunilor de umplere ventriculare stângi și a 
dinamicii dimensiunii venei cave inferioare. Examenul ecografic pulmonar prin care se decelează revărsatul 
pleural și liniile B (numite și “comete” pulmonare) este util alături de examenul radiologic toracic. 
Tratamentul diuretic are un rol esențial în scăderea congestiei, dar răspunsul terapeutic poate fi limitat de 
prezența retenției azotate, a dezechilibrelor hidroelectrolitice sau a rezistenței la diuretice.  În insuficiența 
cardiacă decompensată, abordarea terapeutică practică secventială a tratamentului diuretic în funcție de 
răspunsul la inițial tratament a fost statuată într-un document recent al Asociației Europene de Insuficiență 
Cardiacă.

1,2 1Adriana Ilieșiu , Andreea Șerban
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TRATAMENTUL  INTERVENȚIONAL  AL  BOLILOR  STRUCTURALE CARDIACE – 
EVOLUTIE ȘI STUDIUL ACTUAL 

1
Igor  Nedelciuc

Introducere: 
Intervențiile percutane în afectarea structurală cardiacă vizează o varietate largă de procese patologice cardiace 
non coronariene, printre care afectarea valvulară (valvuloplastii, tehnici de reparare sau de înlocuire 
valvulară), patologia cardiacă congenitală (defecte septale atriale sau ventriculare, fistule, persistența de canal 
arterial), închiderea urechiușei atriului stâng, sau implantarea de dispozitive pentru tratamentul insuficienței 
cardiace. 
DISCUȚII 
      Alături de înlocuirea transcateter a valvei aortice, dezvoltarea terapiei percutane a valvei mitrale a cunoscut 
o dezvoltare importantă, susținută și de progresul în domeniul imagistic pre- și peri-procedural ce ghidează 
aceste proceduri. 
Dificultatea tratamentului intervențional al valvei mitrale este legată în principal de complexitatea și 
diversitatea patologiei valvulare mitrale. Înlocuirea percutanată a valvei mitrale (TMVR - Transcatheter Mitral 
Valve Repair) reprezintă o alternativă în plină dezvoltare la terapia clasică. Totuși, pentru a îmbunătăți profilul 
de siguranță și eficiența acestor dispozitive, trebuie avute în vedere o serie de probleme tehnice, precum 
poziția si anatomia complexă a valvei mitrale, calibrul dispozitivului de livrare, trombogenicitatea, riscul de 
reintervenție sau sistemul de ancorare a protezei – unul dintre principalele provocări ale TMVR. 
În ceea ce privește tehnicile folosite în insuficiența mitrală, pe lângă o serie de dispozitive bazate pe procedeul 
de anuloplastie cu reducerea orificiului mitral, probabil cel mai cunoscut dispozitiv este MitraClip. Acesta a 
cunoscut o vastă dezvoltare după aprobarea de către CE (2008) și FDA (2013), cu rezultate favorabile. 
De asemenea tratamentul intervențional al valvulopatiilor tricuspidiene și pulmonare se află printre cele mai 
importante procedee dezvoltate recent, devenind o alternativă atractivă la terapia chirurgicală la pacienții cu 
insuficiență tricuspidiană severă sau cu afectare congenitală și disfuncția tractului de ejecție al ventriculului 
drept. 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
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CONCLUZII
      Dezvoltarea intervențiilor pentru bolile cardiace structurale reprezintă un domeniu relativ recent abordat, 
în plină dezvoltare, cu o multitudine de procedee cu o complexitate din ce în ce mai crescută și cu perspective 
încurajatoare pentru viitor. În ciuda numeroaselor provocări pe care dezvoltarea de noi dispozitive o 
întâmpină, acest domeniu a cunoscut o largă expansiune în ultimii ani, astfel încât devine evidentă necesitatea 
unei echipe multidisciplinare axată pe terapia intervențională a patologiei valvulare , o entitate separată în 
cadrul terapiei percutane a bolilor structurale cardiace. 
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COMPLEXITATEA  IMPLICAŢIILOR ENDOTELIULUI VASCULAR ÎN TROMBOZE 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie "  Grigore T. Popa", Iași, România

      De la activarea, aderarea şi agregarea plachetară, la formarea complexului activator al protrombinei, şi 
mai departe până la formarea şi ancorarea reţelei de fibrină, endoteliul are implicaţii fiziologice extrem de 
complexe în coagularea sângelui. Endoteliul este esenţial şi pentru limitarea extinderii coagulării, faţă de 
zona în care cheagul este necesar pentru hemostază, tot endoteliul având şi diverse implicaţii în fibrinoliză. 
Tromboza este prin definiţie o coagulare intravasculară. Ea poate duce la diverse grade de obliterare a vasului 
sanguin respectiv. Sau poate duce la obstrucţia unor vase din aval, prin trombembolii. Privind echilibrul 
fluido-coagulant, endoteliul sănătos este un factor antitrombotic major. Diverse afectări ale funcţiilor 
endoteliale pot diminua contribuţia sa în acest sens. Unele procese patogene, ca în cazul aterosclerozei, pot 
chiar transforma porţiunea afectată într-un real factor protrombotic. Există mici probleme actuale de 
nomenclatură privind căile clasice ale coagulării, intrinsecă şi extrinsecă, acum fiind favorizate denumirile 
noi: contact activation pathway şi respectiv tissue factor pathway ("factorul tisular" este glicoproteina 
plasmalemală F3, o componentă crucială din clasica "tromboplastină tisulară"). Stadiile aterosclerozei par 
suficient de bine precizate, dar şi aici pot fi benefice unele sublinieri/clarificări terminologice, privind chiar 
noţiuni utilizate relativ frecvent. De exemplu aterotromboza, tromboinflamaţia şi altele. Se foloseşte 
denumirea generică de disfuncţie endotelială pentru diverse aspecte şi mecanisme disfuncţionale; unele din 
ele ar putea fi corelate cu ateroscleroza incipientă, unde unii autori descriu chiar un fenotip endotelial anormal 
pro-inflamator şi pro-thombotic. Putem porni de la intervenţia endoteliului în câteva balanţe particulare din 
ansamblul fluido-coagulant. Astfel, putem exemplifica diverse progrese din ultimii trei ani, incluzând 
următoarele arii: (a) efectul antiplachetar al NO, subpopulaţii plachetare, terapii antiplachetare, relaţii 
plachetare cu răspunsul imun; (b) proteina S şi trombomodulina; (c) îmbătrânirea vasculară şi neointima; (d) 
ateroscleroza (proteina C reactivă, profilul lipidic plasmatic, citokinele); (e) microparticulele endoteliale şi 
alte fragmente celulare din plasma sanguină, implicaţii speciale ale neutrofilelor, eozinofilelor şi hematiilor. 
Indiferent de aspectul general/particular discutat, implicaţiile stresului oxidativ trebuie urmărite aproape 
constant în tot acest context. 

1Lăcrămioara Șerban
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LEGEA ATRACȚIEI ….SAU….UN CAZ NU VINE NICIODATĂ SINGUR

1 1,2 1,2 1 1,2Robert Magopeț , Larisa Anghel , Liviu Macovei , Al Namat Razan , Alexandru Burlacu , 
1,2 1,2

Radu Sascău , Cristian Stătescu

Introducere : Insecticidele organofosforice sunt utilizate frecvent în agricultură în întreaga lume. 
Disponibilitatea ușoară a acestor compuși a dus în ultimii ani la o creștere accelerată a intoxicaţiilor 
accidentale sau  suicidare, în special în țările în curs de dezvoltare. Organofosfații sunt agenți anti-
acetilcolinesterazici cu efect toxic asupra multor organe, cu risc vital fiind afectarea  pancreasului, ficatului 
sau a inimii. Chiar dacă intoxicaţiile cu insecticide organofosforice determină complicaţii cardiovasculare 
foarte grave şi adesea fatale, puține lucruri sunt cunoscute despre riscul de infarct miocardic asociat cu 
expunerea la aceste substanţe. 
MATERIAL ȘI METODĂ
    Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 61 ani, consumatoare cronică de etanol, fără antecedente 
personale patologice, adresată iniţial într-un spital teritorial pentru obnubilare, mioză, tremurături ale 
extremităţilor, fasciculaţii musculare, hipersialoree. simptomatologia debutând la scurt timp după ingestia 
voluntară a unui insecticid organofosforic. Ulterior inițierii tratamentului specific de antagonizare, pacienta a 
prezentat durere epigastrică importantă însoțită de modificări electrocardiografice și enzime de liză 
miocardică crescute, motiv pentru care a fost direcționată clinicii noastre cu suspiciune de sindrom 
coronarian acut.  
REZULTATE
      La internare pacienta era stabilă hemodinamic, aspectul electrocardiografic și cel ecocardiografic efectuat 
în urgență susținând un diagnostic de STEMI inferior - disfuncţie sistolică uşoară de ventricul stâng (fracţie 
de ejecţie 45%), cu hipokinezia severă a peretelui inferior mediobazal şi a peretelui postero-lateral în treimea 
bazală. Explorarea coronarografică a evidențiat însă artere coronare epicardice normale angiografic, fără 
leziuni aterosclerotice sau trombotice. Managementul ulterior al  pacientei a cuprins tratamentul simultan al 
infarctului miocardic acut  cu artere coronare normale şi cel al intoxicaţiei cu organofosforice.
 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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 După stabilizare hemodinamică a pacientei, aceasta a fost transferată pentru continuarea tratamentului 
specific în Clinica de Toxicologie. 
CONCLUZII
    Am prezentat cazul unei paciente fără antecedente cardiovasculare cunoscute care în contextul unei 
intoxicaţii voluntare cu organofosforice a prezentat un infarct miocardic acut inferior cu artere coronare 
epicardice normale angiografic, complicaţie foarte rar raportată în literatură. Având în vedere că există o 
corelaţie strânsă între factorii de risc cardiovasculari şi vasoconstricţia mediată de acetilcolină, prezenţa 
factorilor de risc cardiovasculari poate prezice apariţia infarctului miocardic la pacienţii cu intoxicaţie cu 
organofosforice. De asemenea, monitorizarea şi tratamentul precoce adecvat al acestor pacienţi poate 
contribui la prevenirea complicaţiilor pe termen lung.
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CARDIOMIOPATIA  DILATATIVĂ LA TÂNĂR- GENETICĂ, INFLAMAȚIE SAU 
AUTOIMUNITATE? 

1 1 1 1 1Laura Țăpoi , Carina Ureche , Alexandra Clement , Ștefan Boca , Iuliana Ardeleanu , 
1,2 1,2

Radu Sascău , Cristian Stătescu

SCOPUL LUCRĂRII
      Miocardita este o patologie de etiologie infecțioasă sau inflamatorie care atunci când se suprapune pe un 
teren genetic particular, poate evolua către o afectare cronică a miocardului, cel mai frecvent conducând către 
cardiomiopatie dilatativă. 95% dintre miocardite apar secundar unor infecții virale. Cardiomiopatia dilatativă 
post miocardită are o evoluție naturală similară altor forme clasice  de cardiomiopatie dilatativă și este încă 
neclar dacă în aceste situații miocardita este elementul ce declanșează  anomaliile genetice miocardice sau 
anomaliile genetice favorizează evoluția către stadiul final.
MATERIAL ȘI METODA
     Pacient în vârstă de 30 ani, fără patologie cronică cunoscută, prezintă un episod infecțios persistent în 
ultimele 8 săptămâni, precum și dureri și tumefacții la nivelul articulațiilor mari, pentru care se adresează 
medicului de familie. Cu această ocazie se documentează tahicardie și este direcționat către clinica noastră 
pentru evaluare.
REZULTATE
     La admisie, pacientul era febril. Examenul clinic a obiectivat  zgomote cardiace tahicardice, ritmice cu 
suflu sistolic de intensitate 2/6 în focarul mitral. Bilanțul biologic a relevat sindrom inflamator, sindrom de 
hepatocitoliză, proteine totale ușor scăzute și microalbuminurie. Hemoculturile au fost negative. EKG a 
arătat o posibilă tahicardie atrială dreaptă cu AVM 160/min. Ecocardiografia a obiectivat cord global mărit cu 
funcție sistolică diminuată prin hipokinezie difuză (FE= 15%),  fină lamă de lichid pericardic posterior de  
VS, foramen ovale patent. În diagnosticul etiologic al cardimiopatiei dilatative s-au luat în discuție o 
tahicardiomiopatie (exclusă prin obiectivare de ritm sinusal după controlul frecvenței cardiace), etiologia 
ischemică (exclusă prin efectuare de angio-CT), componenta genetică (exclusă prin evaluarea 
ecocardiografică a fratelui), etiologia autoimună ( ANA total pozitiv pe baza titrului de Ac anti Ro, dar fără 
criterii pentru Sjogren primar sau secundar), precum și o miocardită virală (RMN-ul cardiac confirmând 
aspectul de miocardită cronică).  Pacientul a fost direcționat pentru înscriere pe lista de transplant cardiac.

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2 Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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CONCLUZII
   Cazul prezentat ilustrează o miocardită diagnosticată la un pacient tânăr direct în stadiul final de 
cardiomiopatie dilatativă și se distinge prin tabloul imunologic particular, ce necesită monitorizare în 
dinamică în vederea elucidării diagnostice  a unei  posibile patologii autoimune asociate.
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CÂND ANAMNEZA ESTE ELEMENTUL CHEIE ÎN STABILIREA DIAGNOSTICULUI UNUI 
PACIENT TÂNĂR CU DURERE TORACICĂ, DINAMICĂ ELECTRICĂ ȘI ENZIMATICĂ 

1,2Ioana Toma , Cristina Cocea , Georgiana Boca , Carmen Elena Pleșoianu , Eduard Dabija , 
1 1 1 1

1,2 1,2Ana Tanase , Amin Bazyani , Liviu Macovei , Cristian Stătescu
1 1

Introducere
     Vă prezentăm cazul unui pacient, în vârstă de 35 ani, fără antecedente cardiovasculare cunoscute, adresat 
de un spital teritorial ca sindrom coronarian acut în contextul unei dureri toracice anterioare cu debut de o oră, 
supradenivelare segment ST în teritoriul inferior şi enzime de citoliză miocardică crescute. 
METODE
      La internare, pacient stabil hemodinamic, TA=130/90 mmHg, FC=100/min, supradenivelare segment 
ST 2 mm în teritoriul inferior, ecocardiografic ventricul stâng nedilatat, nehipertrofiat cu funcţie sistolică 
uşor diminuată prin hipokinezie perete inferior, fără lichid pericardic sau valvulopatii semnificative 
hemodinamic. Coronarografia efectuată în urgenţă a obiectivat artere coronare normale angiografic. 
Biologic s-a obiectivat un sindrom inflamator important (VSH= 54mm/1h, CRP=58 mg/l, Fibrinogen=787 
mg/l), care coroborat cu prezenţa declarativă a unei intercurenţe respiratorii cu adenopatii laterocervicale 
în antecedentele recente au ridicat suspiciunea unei miocardite. S-a instituit tratament antiinflamator şi s-a 
recoltat exudat faringian care a fost pozitiv pentru Strepotococ beta-hemolitic grup A. 
REZULTATE
      Întâmplător, pacientul a relatat că fiul de 6 ani a prezentat de câteva săptămâni stare febrilă cu erupţie 
cutanată. În acest context, fiul a fost diagnosticat cu scarlatină. Prezenţa miocarditei, a sindromului 
inflamator, a febrei şi a exudatului faringian pozitiv pentru Streptococ B hemolitic grup A au fost 
argumentele stabilirii diagnosticului de cardită reumatismală. 
Pacientul a primit tratament antiinflamator și antibiotic cu o evoluție pe termen scurt favorabilă 
obiectivată prin ameliorarea semnificativă în dinamică a strainulului de ventricul stang cat si remiterea 
simptomatologiei.
    

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România
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CONCLUZII
      Prezenţa durerii toracice cu dinamică electrică şi enzimatică la tânăr poate fi cauzată de o patologie 
non coronariană. În cazul de faţă, anamneza a fost elementul cheie care a permis diagnosticul scarlatinei 
la copil și al carditei reumatismale la tată, patologie cu posibile complicații cardiovasculare severe pe 
termen lung.
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CAUZĂ  RARĂ  DE  BLOC ATRIOVENTRICULAR  TOTAL  LA  O  PACIENTĂ  TÂNĂRĂ

1 1 1,2 1 1Ștefana Enachi , Mara Cristina Boureanu , Mircea Balasanian , Alexandru Bostan , Florina Ghițun , 
1,2

Cristian Stătescu

Introducere: Diagnosticul precoce și progresul metodelor terapeutice în sfera oncologică au dus la creșterea 
substanțială a ratei de supraviețuire a pacienților, acest fapt contribuind însă la apariția unor noi provocări, 
întrucât suntem martorii efectelor secundare tardive ale tratamentului antineoplazic. Cardiotoxicitatea 
reprezintă una dintre principalele preocupări,  pe de o parte din cauza spectrului variat de manifestări posibile, 
cât și prin asocierea cu rate crescute ale morbidității și mortalității.
Prezentarea cazului: Pacientă în vârstă de 33 de ani, cunoscută cu limfom non-Hodgkin polichimio- și 
radiotratat în urmă cu 19 ani, care a dezvoltat secundar tratamentului oncologic leziuni valvulare aortice, 
mitrale, tricuspidiene și revărsat pericardic cronic, este adresată clinicii noastre în urma obiectivării 
electrocardiografice a blocului atrioventricular total, pacienta fiind simptomatică prin amețeli și fatigabilitate 
marcată în ultimele 2 săptămâni.
Examenul clinic obiectivează zgomote cardiace bradicardice, cu suflu sistolic II/VI în focarul mitral și suflu 
diastolic în focarul aortic. Parametrii biologici sunt în limite normale. Ecocardiografia transtoracică 
evidențiază leziuni valvulare aortice și mitrale de tip fibroză și calcificare, ce determină regurgitări valvulare 
moderate, hipertensiune pulmonară ușoară cu regurgitare tricuspidiană moderată, revărsat pericardic 
circumferențial în cantitate moderată, cât și o comunicare interatrială cu șunt stânga-dreapta. 
Se realizează cardiostimularea electrică permanentă tip DDD, în urmă căreia se obține remisia 
simptomatologiei. De asemenea,  pentru elucidarea etiologiei regurgitării tricuspidiene și a hipertensiunii 
pulmonare, fie ca leziuni secundare radioterapiei fie secundare comunicării interatriale, dar și pentru 
tranșarea conduitei terapeutice ulterioare, se impune efectuarea  ecografiei transesofagiene, care stabilește 
diagnosticul de foramen ovale patent și, în consecință, necesitatea doar de urmărire ecografică periodică a 
leziunilor valvulare.

1Institutul de Boli Cardiovasculare “George I.M. Georgescu” Iași, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România
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PROBLEME DE DIAGNOSTIC ȘI MANAGEMENT TERAPEUTIC LA PACIENȚII CU 
ENDOCARDITĂ INFECȚIOASĂ

1 1,2 1 1 1 1,2Alexandra Clement , Radu A. Sascău , Carina Ureche , Ștefan Boca , Laura Țăpoi , Cristian Stătescu

SCOPUL LUCRĂRII
      Endocardita infecțioasă este o patologie relativ rară, dar potențial letală, care ridică probleme de conduită 
terapeutică pe termen lung, chiar și în rândul pacienților ce supraviețuiesc unui prim episod acut. Este o 
infecție cantonată la nivelul tunicii interne a inimii, ce poate afecta una sau mai multe valve cardiace, 
endocardul mural sau pe cel adiacent unui defect septal. Cel mai adesea, pacienții cu endocardită asociază 
leziuni valvulare preexistente. Principalele complicații ale acestei patologii sunt reprezentate de apariția 
fenomenelor de insuficiență cardiacă, a evenimentelor embolice periferice și a complicațiilor supurative 
locale, prin extensie perivalvulară. Odată stabilit diagnosticul de endocardită infecțioasă, se impune o 
abordare multidisciplinară a cazului, echipa fiind de regulă formată dintr-un infecționist, un cardiolog și un 
chirurg cardiovascular.
MATERIAL ȘI METODĂ
    Pacientă în vârstă de 64 de ani, diabetică, hipertensivă, cunoscută cu prolaps de valvă mitrală cu regurgitare 
medie și fibrilație atrială permanentă, este recent evaluată pneumologic pentru episoade dispneizante, apărute 
în contextul unei infecții de tract respirator inferior. Este diagnosticată în această primă etapă cu pleurezie 
bazală bilaterală, fiind adresată clinicii noastre pentru agravarea fenomenelor de insuficiență cardiacă. La 
admisia în spital, examenul clinic a obiectivat existența unui suflu sistolic apical de intensitate 4/6, cu iradiere 
în axilă, precum și abolirea bazală bilaterală a murmurului vezicular. Biologic s-a decelat un sindrom 
inflamator important. Ecocardiografia transtoracică a descris existența unei formaţiuni hiperecogene la 
nivelul cuspei mitrale anterioare, cu mişcări dezordonate, cu ruptură de cordaje și flail de VMA. 
Hemoculturile recoltate în puseu febril au semnalat creștere bacteriană la 24 h, din probe izolându-se ulterior 
Gemella Morbillorum. Diagnosticul de endocardită infecțioasă a fost stabilit în baza criteriilor Duke 
modificate, prin prezența în acest caz a două criterii majore (hemoculturi pozitive, imagine ecocardiografică 
sugestivă pentru vegetație). 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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S-a realizat tratamentul farmacologic al insuficienței cardiace, cu ameliorarea simptomatologiei. 
Sub antibioterapie conform antibiogramei s-a reușit stingerea procesului infecțios, cu negativarea 
hemoculturilor. Ulterior s-a realizat corecția chirurgicală a complicațiilor cardiace ale endocarditei 
infecțioase prin protezarea valvei mitrale.
DISCUȚII ȘI CONCLUZII
     Cazul prezentat ilustrează o endocardită infecțioasă apărută pe o leziune valvulară mitrală preexistentă, 
care prezintă ca și trăsătură distinctivă o etiologie rară. Gemella Morbillorum este o bacterie condiționat 
patogenă, facultativ anaerobă, care atacă cel mai frecvent gazde imunocompromise. Evoluția insidioasă și 
simptomatologia nespecifică au reprezentat elementele ce au întârziat stabilirea diagnosticului de certitudine 
și instituirea tratamentului etiologic adecvat.
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CARDIOMIOPATIA  DILATATIVĂ PERIPARTUM - OPŢIUNI DE MANAGEMENT 
TERAPEUTIC DE LA GHIDURI LA PRACTICĂ

1 1 1 1 1Cristina Adam , Mara Cristina Boureanu , Dora Astratinei , Alexandru Bostan , Ruxandra Oghinciuc , 
1,2 1,2

Dragoș Marcu , Cristian Stǎtescu

SCOPUL  LUCRĂRII
      Cardiomiopatia dilatativǎ peripartum este una dintre complicațiile ce pot apǎrea pe parcursul sarcinii sau 
post-partum, debutul specific al acesteia fiind ȋn interval de 1 lunǎ ȋnaintea nașterii și 5 luni ulterior. Factorii 
etiologici sau predispozanți sunt diverși, cele mai frecvente cauze citate ȋn literatura de specialitate fiind 
vȃrsta ȋnaintatǎ a mamei, infecțiile, malnutriția sau terapia tocoliticǎ prelungitǎ. Mecanismele patogenice 
sunt multifactoriale, creșterea stresului oxidativ, dezechilibrul angiogenic sistemic, auto-imunitatea datǎ de 
pǎtrunderea ȋn circulația maternǎ a celulelor de origine fetalǎ care ulterior fixǎrii ȋn interstițiul miocardic 
determinǎ reacția imunologicǎ, miocarditele subclinice precedente sarcinii sau citokinele inflamatorii de 
tipul TNF-alfa sunt elemente ce duc la apariția acestei patologii. Managementul optim al acestor paciente 
necesitǎ formarea unui grup de lucru multidisciplinar care sǎ aleagǎ strategia cu beneficiu maxim atȃt pentru 
mamǎ, cȃt și pentru fǎt.
MATERIAL ȘI METODĂ
      Prezentǎm cazul unei paciente ȋn vȃrstǎ de 49 ani, cu o primǎ sarcinǎ la vȃrsta de 41 ani, fumǎtoare (10 PA) 
și fǎrǎ antecedente personale patologice pȃnǎ la acea vȃrstǎ. În prezent, aceasta este cunoscutǎ cu 
cardiomiopatie dilatativǎ peripartum cu disfuncție sistolicǎ severǎ, fibrilație atrialǎ paroxisticǎ, tahicardie 
ventricularǎ nesusținutǎ pentru care s-a implantat un defibrilator cardiac și cu multiple spitalizǎri pentru 
decompensǎri cardiace ȋn ultimii 3 ani. Pacienta se interneazǎ ȋn clinica noastrǎ acuzȃnd fenomene de 
insuficiențǎ cardiacǎ globalǎ accentuate de 2 sǎptǎmȃni. 
REZULTATE
      Clinic - zgomote cardiace ritmice, tahicardice, suflu holosistolic IV/VI parasternal stȃng, hepatomegalie, 
anasarcǎ. Biologic - anemie feriprivǎ, sindrom de citolizǎ și colestazǎ hepaticǎ, ionogramǎ modificatǎ. 
Electrocardiografic se remarcǎ prezența tahicardiei sinusale. 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George. I.M. Georgescu” Iași, Romȃnia
2 Universitatea de Medicinǎ și Farmacie ,,Grigore. T. Popa” Iași, Romȃnia
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Ecocardiografic se obiectiveazǎ lichid pericardic circumferențial ȋn special posterior de cavitǎțile stȃngi (12 
mm), hipokinezie difuzǎ a pereților ventriculului stȃng (fracție de ejecție 20 %), contrast spontan, sept 
interventricular akinetic și regurgitare tricuspidianǎ severǎ. iați pentru cardiomiopatia dilatativǎ peripartum. 
Tratamentul medicamentos optim alǎturi. 
Se introduce ca medicație Sacubitril/Valsartan ȋn dozǎ de 49/51 mg x 2/zi, cu scǎderea ulterioarǎ a dozei la 
24/25 mg x 2/zi datoritǎ hipotensiunii arteriale și Ivabradinǎ 5 mg x 2/zi, cu reducerea frecvenței cardiace și 
scǎdere ponderalǎ de aproximativ 13 kg pe perioada spitalizǎrii, sub tratament depletiv. Reevaluarea 
cardiologicǎ realizatǎ la o lunǎ a obiectivat o ameliorare a simptomatologiei, reducerea marcatǎ a edemelor 
gambiere și creșterea fracției de ejecție la 30%. Respectarea recomandǎrilor igieno-dietetice și a schemei 
terapeutice a dus la remiterea semnelor clinice și la creșterea funcției contractile a cordului la 35% la 3 luni de 
la evaluarea inițialǎ.
CONCLUZII
      Cardiomiopatia dilatativǎ peripartum este o entitate cu evoluție variabilǎ și cu recurențe posibile ȋn 
cursul sarcinilor ulterioare. Particularitatea acestui caz rezidǎ ȋn ameliorarea simptomaticǎ, clinicǎ și a 
parametrilor ecocardiografici la numai o lunǎ de la ajustarea medicației ȋn cazul unei paciente cu tablou 
tipic, tratament maximal și factori de risc asociați pentru cardiomiopatia dilatativǎ peripartum. 
Tratamentul medicamentos optim alǎturi 

Prezentări orale
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 DILATAREA  VENTRICULARĂ  STÂNGĂ  LA  PACIENTUL  PEDIATRIC…O ENIGMĂ 

1,2 1,2 1 1,2 1 1,2,3Ailoaei Ștefan , Ureche Carina , Țăpoi Laura , Bostan Alexandru , Nedelcu Alina , Sascău Radu , 
1,2 1,2,3

Grecu Mihaela , Stătescu Cristian

1Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Departamentul de Cardiologie, Iași, România. 
2Departamentul de Electrofiziologie, Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Iași, România. 
3Universitatea de Medicină și Farmacie  "Grigore T. Popa", Iași, România

SCOPUL
   Tahicardiomiopatia reprezintă o cauză importantă de dilatare ventriculară stângă (VS) care trebuie 
recunoscută precoce, întrucât este potențial reversibilă și are un impact semnificativ asupra morbi-mortalității 
și prognosticului pacientului.
MATERIALE ȘI METODE
      Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 13 ani, din mediu rural, cunoscut cu tahicardie atrială focală de 
la vârsta de 3 ani, cu cardiomiopatie dilatativă secundară și fenomene de tromboză intraventriculară și care a 
dezvoltat gușă lobară stângă și hipertiroidism indus medicamentos în urma tratamentului cu Amiodaronă. A 
fost internat în spitalul nostru pentru palpitații cu ritm rapid cu durată variabilă, însoțite de transpirații și 
dispnee de repaus. La internare starea generală a pacientului era influențată, însă stabil hemodinamic 
(TA=90/60 mmHg, FC=140/min, ritmic). La examenul clinic obiectiv se decelează suflu sistolic IV/VI cu 
maxim de intensitate la apex și iradiere spre axilă, ficat la 2cm sub rebordul costal și vene jugulare 
turgescente. Testele de laborator au arătat un NT-proBNP de 3000 pg/ml. Electrocardiograma (ECG) la 
internare documentează tahicardie atrială focală 1:1 cu frecvență ventriculară 150/min, unda P ascuțită, cu 
axa inferioară, QRS fin. VS este sever dilatat, cu hipokinezie difuză și hipertrabeculare la nivelul apexului și 
peretelui lateral al VS, realizând o funcție sistolică globală sever diminuată (FE=15%), cu regurgitare mitrală 
secundară moderată. Am efectuat CT cardiac preprocedural în vederea ablației prin radiofrecvență a 
tahicardiei atriale, care, surprinzător, a evidențiat o grosime strat noncompact/strat compact de 2.1, ridicând 
astfel suspicinea de noncompactare de VS. Conform indicațiilor ghidului de tahicardie supraventriculară al 
ESC, am efectuat studiu electrofiziologic ce a documentat tahicardie atrială focală cu accelerare progresivă. 
Harta de activare a atriului drept (AD) a identificat punctul cu precocitate maximă la nivelul urechiușii AD, 
tahicardia fiind întreruptă brusc în timpul aplicațiilor de radiofrecvență. 
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Tratamentul la externare a constat în medicația standard pentru insuficiența cardiacă cronică și anticoagulare 
pe perioadă determinată. Evoluția la 1, 3, 6, 12 luni, respectiv 2 ani a fost favorabilă, pacientul menținând 
ritmul sinusal, valoarea NT-proBNP scăzând până la 10 pg/ml. Aspectul ecocardiografic s-a îmbunătățit 
semnificativ, cu reducerea hipertrabeculării și creșterea FE la 40%. După o urmărire teritorială de 6 ani, 
pacientul a revenit la noi în clinică pentru elucidarea diagnosticului de noncompactare VS versus 
tahicardiomiopatie. Strainul global longitudinal era ușor scăzut, însă fără dissincronism de contracție. ECG 
tatălui a documentat hipertrofie ventriculară stângă, cu un sept interventricular hiperecogen, în lipsa factorilor 
de risc cardiovasculari, pe când ECG mamei era normală. Un pas important spre elucidarea diagnosticului a 
fost repetarea CT cardiac, care a  documentat reducerea raportului strat noncompact/strat compact de la 2.1 la 
1.1.
CONCLUZII ȘI DISCUȚII
      Astfel, am concluzionat ca dilatarea VS a fost probabil secundară tahicardiomiopatiei, iar hipertrofia VS 
ar putea avea o componentă genetică, însă încă neelucidată. Nu în ultimul rând, precizăm că ablația prin 
radiofrecvență a unei tahicardii atriale trebuie efectuată precoce și este de primă intenție la pacientul cu 
fenomene de tahicardiomiopatie.
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AMILOIDOZA CARDIACÃ - DIAGNOSTIC FORTUIT LA UN PACIENT CU FIBRILAȚIE 
ATRIALĂ RECENT INSTALATĂ

1 1 1,2 1,2 Baciu Raluca-Elena , Leonte Raluca-Mihaela , Lucaci Laurențiu Vladimir , Stătescu Cristian

Introducere
Amiloidoza sistemică reunește un grup de afecțiuni cauzate de depunerea extracelulară a amiloidului, aceasta 
având o incidenta de 1/100 000 persoane și reprezintând cauza de deces la 0,58 din 1000 persoane. Poate fi 
dobandită sau ereditară. Amiloidoza sistemică dobandită este de doua tipuri primară (amiloidoza AL) si 
secundară (amiloidoza AA). Amiloidoza primara AL rezultă din depunerea de lanțuri usoare monoclonale 
produse de plasmocit la nivelul țesuturilor și, deci, și la nivel miocardic. Cordul este afectat în maximum 90% 
din cazuri, iar în 50% dintre acestea tabloul clinic este al insuficienței cardiace diastolice.
SCOPUL LUCRĂRII
      Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 69 ani care se prezintă pentru durere retrosternala iradiata sub 
forma de parestezii pe brațul si in mîna stângă, simptomatologie debutată cu o zi anterior prezentarii. Din 
antecedente personale patologice reținem hipertensiune arterială esențială grad 3 risc foarte înalt și fibrilație 
atrială recent diagnosticată pentru care este anticoagulat oral cronic cu Acenocumarol. La examenul clinic se 
pun în evidență zgomote cardiace aritmice, suflu sistolic pluriorificial grad 3/6. Biologic asociază sindrom de 
citoliză miocardică (CK-MB=123U/l, hs-cTnI=46997ng/ml) și sindrom de retenție azotată (Cr=1,43mg%). 
ECG-ul documenteaza fibrilație atrială cu AVM 80/min, HBAS, HVS, unde T negative, ascuțite, simetrice, în 
V2-V3, progresie lenta a undei r în derivațiile precordiale. 
MATERIALE ȘI METODĂ
   In contextul simptomatologiei, a citolizei miocardice și a aspectului electrocardiografic, efectueaza 
ecocardiografie care pune în evidență ventricul stang cu hipertrofie concentrică severă (SIV-25mm, 
PPVS=20mm), cu funcție sistolică, contracții segmentare și globale normale la momentul examinarii 
(FEVS=65%), cu turbulență sistolică ușoară a fluxului sanguin în tractul de ejectie al ventriculului stâng, fara 
SAM și fără gradient sistolic semnificativ. Se ridica la acel moment suspiciunea de amiloidoză cardiacă, care 
este susținută și de reevaluarea ecocardiografică incluzând strain. 

1Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, 
2Universitatea de Medicină și Farmacie   " Grigore T. Popa", Iași, România
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De asemenea, efectuează coronarografie care documenteaza ocluzie acuta trombotică a ADA distal de 
bifurcația cu DG II (aspect sugestiv pentru embolie). Se opteaza pentru continuarea tratamentul 
anticoagulat, însoțit de betablocant pentru controlul frecvenței și IECA pentru remodelarea cardiacă.
REZULTATE
      Suntem în fața unui pacient cu infarct miocardic acut embolic fără supradenivelare de segment ST,  apărut 
in contextul fibrilației atriale recent diagnosticate. Aspectul ecocardiografic, însoțit de strain, obiectivează o 
cardiomiopatie hipertrofică non-obstructiva, a cărei etiologie se presupune a fi amiloidoza cardiacă, cu atât 
mai probabilă în contextul coexistenței disfuncției renale. Pentru documentarea amiloidozei cardiace se ia în 
considerare biopsia glandelor salivare, care pune în evidență aspectul specific de amiloidoză.
CONCLUZII
      Cazul prezentat remarca importanța construirii unui diagnostic complex si complet, folosindu-ne de toate 
metodele ce ne stau la dispozoție. Amiloidoza cardiacă a fost un diagnostic fortuit, fiind demascata de un 
infarct miocardic embolic, ce a survinit în contextul fibrilației atriale. 
Cuvinte chei: amiloidoză cardiacă, infarct miocardic embolic, fibrilație atrială recent instalată
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RELAŢIA FLUX - ENDOTELIU ÎN CHIRURGIA CARDIOVASCULARĂ COTIDIANĂ

1 3 1,2Ciucu Alexandru , Bartha Jossef , Butcovan Doina

    Lucrarea este prezentată în trei părţi, incluzând o descriere a fenomenului, condiţiile fizilogice şi patologice 
în care este implicat ca verigă patogenică şi în final un exemplu clinic în care ca şi consecinţă a interacţionării 
flux -endoteliu a fost nevoie de o protezare valvulară aortică iterativă. 
 Interacţiunea flux - endoteliu este descrisă în sistemul cauză - efect plecând de la frecarea la peretele 
vascular şi terminând cu răspunsul, endoteliul constând din hiperplazie intimală. În continuare sunt trecute în 
revistă teritoriile vasculare în care această interacţiune este pregnantă: bifurcaţii arteriale, cuduri, schimbări 
bruşte ale direcţiei de curgere, variaţii bruşte de calibru, obstacole intraluminale reprezentate de dispozitive 
implantabile sau plăci de aterom. 
 În ultima parte este prezentat cazul unei paciente purtătoare a unei valve aortice mecanice la care 
interacţiunea flux - endoteliu a generat o proliferare tisulară focală dar plasată strategic astfel încât a blocat 
funcţionarea elementelor mobile.  Cazul s-a soldat cu protezare valvulară aortică interativă. 
 Per ansamblu interacţiunea flux - endoteliu este urmărită progresiv de la nivel celular şi infracelular 
până la nivelul blocului operator. 
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REVASCULARIZAREA CORONARIANĂ CU GREFOANE ARTERIALE la 
IBCV ”George I.M. Georgescu” Iași 

1Lucian Stoica

      Creșterea sperenței de viață și a calității vieții după revascularizarea chirurgicală miocardica a determina 
căutatarea unor soluții pentru a crește permeabilitatea la distanță a grefoanelor.
Înafară de ameliorarea regimului de viață și tratamentul factorilor de risc s-a încercat realizarea a cât mai 
multor anastomose cu grefoane arteriale mamare interne si radiale care au o permeabilitate net superioară 
venei safene interne.
Aceasta reprezintă cel mai bun model uman experimental pentru ateroscleroza și are o permeabilitate de 
relative 50% la 6-8 ani in raport cu permeabilitatea bună a arterelor toracice interne la 10 si chiar 20 de ani.
Deși exista rezultate clare publicate în favoarea creșterii speranței de viață și a calității vieții după 
revascularizarea arterială, doar aproximativ 10% din echipe o aplică.
Prezentam principiile revascularizării arteriale aplicate în serviciul nostru și rezultatele preliminare.
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MULTIPLELE  FAȚETE  ALE  BOLII  CARDIACE  ISCHEMICE

1 1,2 1 1 1Ștefan Boca , Carina Ureche , Alexandra Clement , Mihaela Grecu , Dan Năstase , 
1,2 1,2

Radu A. Sascău , Cristian Stătescu

SCOPUL  LUCRĂRII
     Cardiomiopatia dilatativă ischemică este considerată o formă clinico-evolutivă particulară a bolii cardiace 
ischemice și reprezintă o afectare miocardică cauzată de remodelarea cardiacă, dezvoltată în timp ca urmare a 
dezechilibrului dintre necesitățile miocardice de oxigen și fluxul coronarian diminuat. Remodelarea 
patologică a cordului reprezintă substratul dezvoltării insuficienței cardiace cronice și, în același timp, este un 
predictor important al aritmiilor și al morții subite cardiace. Cardiomiopatia dilatativă ischemică determină 
adesea apariția unui  tablou clinic de insuficienţă cardiacă congestivă severă, deseori greu reductibilă, fiind 
una dintre cele mai frecvente cauze de mortalitate si morbiditate cardiacă.  
MATERIAL  ȘI METODĂ
   Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 46 de ani, dislipidemic, obez, hipertensiv, cunoscut în 
antecedentele personale patologice cu infarct miocardic antero-extensiv vechi, tratat conservator. În urma 
evaluării coronarografice se decelează leziuni tricoronariene cu indicație de revascularizare chirurgicală, 
temporizată de către pacient. Internarea în clinica de cardiologie se face pentru următoarele simptome: 
fatigabilitate, dispnee și dureri toracice anterioare cu caracter constrictiv, cu iradiere în umărul stâng și cu 
răspuns parțial la administrarea de nitroglicerină. 
Electrocardiograma de repaus a evidențiat ritm sinusal, axa QRS deviată la stânga, aspect QS in derivațiile 
V3-V6, DII și aVF. Ecocardiografia transtoracică evaluează dilatarea ventriculului stâng (DTDVS=64mm, 
DTSVS=51mm, VTDVS=261ml, VTSVS=190ml), cu funcție sistolică sever diminuată prin akinezia 
segmentelor apicale la nivelul tuturor pereților, akinezia peretelui inferior pe toată lungimea și fracție de 
ejecție volumetrică de 28%. De asemenea, s-a evidențiat un anevrism septo-apical și postero-bazal la nivelul 
ventriculului stâng, precum și disfuncție diastolică tip restrictiv (E/e'=18). Monitorizarea Holter ECG a 
obiectivat ritm sinusal pe întreg parcursul înregistrării (53-104/min), 2872 extrasistole ventriculare cu ușoară 
tendință la sistematizare, însă fără aritmii ventriculare maligne sau pauze >2000msec.

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2 Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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 Coronarografia decelează leziuni tricoronariene cu indicație de tratament chirurgical..
Având în vedere aspectul coronarografic  s-a recomandat efectuarea unui RMN cardiac, pentru a aprecia 
viabilitatea miocardică și un eventual substrat aritmogen. Imagistica prin RM este considerată standardul de 
aur în ceea ce privește reproductibilitatea volumelor, maselor și cineticii parietale. În cazul pacientului nostru 
s-a obiectivat dilatare moderată a ventriculului stâng cu disfuncție sistolică moderată spre severă (FE 24%), 
leziune fibrotică transmurală heterogenă postinfarct a miocardului mediu și apical antero-septal inferior, cu 
zone de miocard intact (potențial aritmogen) și cu formare de anevrism, extensii fibrotice a leziunii 
postinfarct în miocardul bazal, septal și lateral (potențial aritmogen), tromboză parietală apical inferior și 
regurgitare mitrală moderată.
În aceste condiții, ținând cont de modificările fibrotice extinse s-a rejudecat atitudinea terapeutică și nu s-a 
considerat oportună revascularizarea miocardică, optându-se pentru abordarea focarelor cu potențial 
aritmogen. Astfel, pentru prevenția primară a evenimentelor aritmice maligne s-a optat pentru implantarea 
unui defibrilator cardiac, iar pentru evidențierea potențialului aritmogen se va efectua studiu 
electrofiziologic, cu ablație consecutivă în cazul inducerii aritmiilor ventriculare.
CONCLUZII
    Remodelarea cardiacă este asociată cu dezvoltarea și progresia disfuncției ventriculare, apariția aritmiilor 
maligne, precum și cu un prognostic nefavorabil. În cazul pacientului nostru, temporizarea îndelungată a 
intervenției chirurgicale a dus la progresia modificărilor moleculare, celulare și interstițiale de la nivel 
cardiac, cu dezvoltarea cardiomiopatiei ischemice dilatative, traducându-se clinic prin insuficiență cardiacă 
cronică. În evaluarea și tratarea unui astfel de pacient este imperios necesară colaborarea multidisciplinară 
între cardiolog, imagist, intervenționist, electrofiziolog.
Cuvinte cheie: cardiomiopatie dilatativă ischemică, remodelare cardiacă, aritmii ventriculare.
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RISCUL DE SÂNGERARE ÎN 2019

1,2Cristian Stătescu

Anticoagulantele orale non-vitamină K antagonist (NOAC) sunt o alternativă pentru antagoniștii 
vitaminei K pentru prevenirea accidentului vascular cerebral la pacienții cu fibrilație atrială (AF). Deși 
termenul NOAC a fost folosit de mulți ani, el este utilizat curent și astăzi de ghidurile Societății Europene de 
Cardiologie. Prin urmare, chiar dacă unii autori se referă la aceste medicamente ca "anticoagulante orale 
directe" (DOAC), preferăm în continuare să ne referim la ele ca NOAC. Cu toate astea, ambii termeni sunt 
interschimbabili atunci când se referă la inhibitorii direcți ai factorului Xa, apixaban, edoxaban și rivaroxaban 
precum și inhibitorul direct de trombină, dabigatran.

NOAC reprezintă doar ultimul episod dintr-o poveste lungă. Primele cercetări care au implicat 
heparina au avut loc în anii 1930, iar utilizarea clinică a VKA datează din 1941, urmată de aprobarea 
warfarinei la om în 1954. Utilizarea heparinei nefracționate a început să fie înlocuită cu heparine cu greutate 
moleculară mică în anii 1980, dar VKAs au rămas singura metodă de anticoagulare orală timp de mai multe 
decenii. Cu toate acestea, limitările VKAs, inclusiv nevoia de monitorizare regulată a coagulării, ajustarea 
dozei și potențialul interacțiunilor dintre alimente și medicamente, au făcut ca NOAC să reprezinte o 
îmbunătățire pe termen lung în tratamentul pacientului cu risc tromboembolic.

Înainte de a prescrie un NOAC unui pacient cu fibrilație atrială, trebuie să decidem indicația de 
anticoagulare pe baza unei analize risc / beneficiu. Alegerea anticoagulantului (VKA sau NOAC) ar trebui să 
se facă pe baza indicațiilor aprobate de către autoritățile de reglementare din partea societăților profesionale. 
Cunoașterea funcției renale este necesară, deoarece toate NOAC-urile au precauțiile și contraindicațiile 
bazate pe clearance-ul creatininei (CrCl). 

Strategii pentru reducerea la maxim a riscului de sângerare:
· Utilizarea NOAC conform indicațiilor produsului
· Evaluarea problemelor clinice asociate ale pacientului, înainte de inițierea unui NOAC

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Prezentări orale



106

·           Utilizarea corespunzătoare a regimului de dozaj și a perioadei necesare de anticoagulare
· Evaluarea periodică a stării clinice ce poate impune oprirea anticoagulării sau ajustarea dozei
· Stratificarea riscului de sângerare preoperator și oprirea anticoagulării înaintea procedurii, conform 

diverselor consensuri
· Folosirea testelor de coagulare disponibile înaintea procedurilor cu risc crescut de sângerare
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URMĂRIREA PACIENTULUI CU STIMULATOR CARDIAC IMPLANTAT

1,2Cristian Stătescu

Evaluarea pacientului cu stimulator cardiac reprezintă o parte esențială, critică a îngrijirii  sale și 
implică verificarea repetată, periodică, pentru a asigura funcționarea optimă a acestuia și pentru a detecta sau 
preveni eventualele probleme legate de dispozitiv. 

Scopurile monitorizării pacientului cu dispozitiv implantabil constau în:
Legate de pacient: optimizarea calității vieții, optimizarea funcțiilor dispozitivului pentru 

îndeplinirea necesităților clinice ale pacientului, identificarea noilor episoade aritmice și luarea deciziilor 
corespunzătoare, identificarea pacienților cu risc crescut și inițierea controalelor corespunzătoare, triajul 
problemelor de sănătate care nu sunt datorate dispozitivului și recomandările adecvate, ajutarea pacientului 
pentru a-și rezolva problemele practice care au legătură cu dispozitivul (conducerea autovehiculelor, 
interferențe electromagnetice, călătorii, etc.)

Legate de dispozitivul cardiac implantat: documentarea funcționării adecvate, identificarea și 
corectarea comportamentului anormal, maximizarea longevității generatorului cu menținerea siguranței 
pacientului, identificarea din timp a momentului terminării duratei de viață a bateriei și organizarea înlocuirii 
generatorului într-o manieră  electiva, identificarea sondelor cu risc de malfuncție

Legate de afecțiunea cardiovasculară: documentarea naturii și frecvenței aritmiilor în timp și 
corelarea acestora cu simptomele pacientului urmată de evaluarea comportamentului dispozitivului la aceste 
aritmii, documentarea (unde este posibil) statusului hemodinamic, a impedanței transtoracice, a activității 
pacientului sau a altor parametri fiziologici, ca parte a monitorizării în timp a  insuficienței cardiace cronice, 
monitorizarea evoluției afecțiunii cardiace prin profilul aritmic și hemodinamic, evaluarea răspunsului la 
terapie 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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Legate de comunicare: menținerea unei baze de date a pacienților, transmiterea periodică a 
informațiilor legate de dispozitiv către pacient și către unitățile sanitare relevante, oferirea expertizei tehnice 
și a educației către colegi, pacienți, comunitate.

Chiar dacă scopul principal al verificării dispozitivului implantat este reprezentat de mentenanța sistemului 
implantat și optimizarea funcționării acestuia, nu trebuie ignorate simptomele pacientului, care pot avea un 
impact major asupra calității vieții. Unele dintre cele mai comune manifestări ale pacienților cardiostimulați 
sunt:
·�        secrețiile / durerea la nivelul buzunarului pacemaker-ului; acestea pot fi expresia unei infecții, 

hematom, migrarea generatorului subcutanat, eroziunea cutanată, tromboza de venă subclavie, 
stimularea pectorală.

·     intoleranța la efort fizic, dispneea de efort; se pot datora sindromului de pacemaker, setării unei 
frecvențe maximale de stimulare prea joase, setării inadecvate a funcției de rate-response, pierderea 
capturii ventriculare, incompetența cronotropă.

·�           dispneea de repaus; poate fi cauzată de sindromul de pacemaker, efuziunea pericardică, pierderea 
capturii, emboli pulmonari proveniți de la nivelul sondelor de stimulare.

·    Palpitațiile; sunt expresia aritmiilor atriale (conduse la ventriculi), tahicardiei mediate de 
pacemaker, setărilor agresive ale functiei de rate-response, tahicardiei induse de senzor, aritmiilor 
ventriculare.

·����           stimularea mușchilor scheletici sau a diafragmului; stimularea mușchiului pectoral apare în setarea 
unipolară a pacing-ului; defect de izolare a sondei de stimulare; stimularea nervului frenic; perforația 
țesuturilor datorată sondei de stimulare; stimularea diafragmatică prin intermediul ventriculului.

·      durerea toracică; poate fi expresia unei pericardite, perforării țesuturilor, anginei pectorale datorate 
unei frecvențe prea mari la rate-response, sindromului de pacemaker.

·    lipotimiile, sincopa; se pot datora unui sindrom de pacemaker, pierderii capturii ventriculare, 
oversensing-ului, inhibiției prin cross-talk, inhibiției prin interferențe electromagnetice, aritmiilor 
ventriculare.  acestea țin de modul de viață, circumstanțele medicale, funcția cardiacă sau mediul 
electrofiziologic.
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Dacă se suspectează deplasarea / dislocarea sondei de stimulare, efectuarea unei radiografii toracice este o 
metodă rapidă și noninvazivă pentru confirmarea acestui fapt. 
· edemele; apărute la membrele superioare se pot datora trombozei de venă subclavie sau sindromului 
de venă cavă superioară (obstrucția venei cave superioare)

Rămâne o provocare optimizarea funcționării și longevitatea sistemului implantat, având în vedere 
modificarea constantă a necesităților pacientului, fie că acestea țin de modul de viață, circumstanțele 
medicale, funcția cardiacă sau mediul electrofiziologic.
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VALVULOPATIILE ȘI BOLILE AORTEI ÎN SARCINĂ

1,2Radu A. Sascău

Prevalența cardiopatiilor la gravide se înregistrează între 0,2-4%. Cele mai frecvente sunt: 
cardiopatiile congenitale, cardiomiopatiile, prolapsul de valvă mitrală idiopatic,  mai rare fiind: 
hipertensiunea pulmonară primitivă, boala coronariană aterosclerotică. Este esențial un  diagnostic precoce 
cu consilierea mamei asupra riscurilor. 

Cele mai frecvente aortopatii în rândul femeilor aflate în perioada fertilă sunt  bicuspidia aortică, 
coartacția de aortă, sindromul Marfan, sindromul Ehlers-Danlos, sindromul Loeys-Dietz, aortopatia SMAD3 
, sindromul Turner, precum și anevrisme familiale de aortă toracică sau disecția de aortă. Modificările 
hemodinamice si hormonale din timpul sarcinii cresc riscul de dilatare și de disecție de aortă, iar asocierea 
hipertensiunii arteriale crește susceptibilitatea pentru acest tip de eventimente cardiace. Din aceste motive 
este imperios necesar să se efectueze o consiliere preconceptionala, precum si o supraveghere 
multidisciplinară pe parcursul sarcinii si în perioada postpartum.

La femeile aflate în perioada fertilă,  valvulopatiile sunt cauzate adesea de boala valvulară reumatică, 
cu predominanță în țările cu venituri mici și medii. Protezele valvulare cresc riscul apariției complicațiilor 
cardiace în timpul sarcinii.

În ceea ce privește stenoza aortică, creșterea debitului cardiac determină la rândul său creșterea 
gradientului transvalvular cu pana la 50%, predominant pe parcursul primului si celui de al doilea trimestru, 
cu apariția riscurilor de complicații materne si fetale.

Regurgitarea mitrală și cea aortică pot fi din punct de vedere etiologic congenitale, degenerative sau 
reumatice. Persoanele de sex feminin, cu regurgitare severă care determină apariția simptomatologiei sau a 
căror funcție ventriculară este limitată, au risc foarte crescut de dezvoltare a insuficienței cardiace. 
Insuficiența cardiacă apare la 20-25% dintre femeile cu insuficență mitrală moderată sau severă de cauza 
reumatică. Regurgitarea severă acută este prost tolerată. La femeile cu boli cardiace congenitale, regurgitarea 
semnificativă este asociată cu complicații cardiace în timpul sarcinii, precum și cu posibilitatea agravării 
acesteia.

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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Când implantarea unei proteze valvulare este inevitabilă la femeile care doresc o sarcină în viitorul 
apropiat, alegerea acesteia este adesea o provocare. Valvele mecanice oferă performanțe hemodinamice 
excelente și  durabilitate pe termen lung, însă nevoia de anticoagulare crește riscul de morbiditate si 
mortalitate atât maternă, cât si fetala. Riscul apariției de evenimente cardio-vasculare în timpul sarcinii este 
mult mai crescut la femeile purtătoare de proteză mecanică comparativ cu cele purtătoare de valve biologice, 
însă valvele biologice la femeile tinere  prezintă un risc crescut de deteriorare pe termen lung. Implantarea 
valvulară transcateter si procedura Ross la pacienții  cu boală aortică valvulară sunt opțiuni terapeutice 
alternative ce pot fi luate în considerare.

De asemenea, o echipă multidisciplinară “heart team” trebuie convocată în luarea deciziei de 
implantare a unei proteze specifice. Decizia finală trebuie luată după expunerea amănunțită a tuturor datelor și 
după discuții cu pacientul.
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CARDIOMIOPATIA ARITMOGENĂ DE VENTRICUL DREPT – O CUTIE A PANDOREI

1,2Radu A. Sascău

Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept (CAVD), cunoscută și ca displazia aritmogenă de ventricul 
drept, este o cardiomiopatie familială care afectează predominant ventriculul drept. Caracteristica 
patognomonică a acestei maladii constă în pierderea progresivă a miocardului ventricular drept și înlocuirea 
lui cu țesut fibro-adipos. Cardiomiopatia aritmogenă de ventricul drept este una dintre cauzele principale de 
moarte subită în rândul tinerilor și sportivilor. Din momentul publicării primului studiu de către Marcus în 
1982, incluzând 24 de pacienți afectați de această cardiomipatie și până în prezent, s-au realizat mari progrese 
în înțelegerea patogeniei, manifestărilor clinice, precum și evoluției pe termen lung ale afecțiunii. Inițial 
CAVD a fost descrisă ca o displazie, fiind considerată un defect congenital al dezvoltării miocardului 
ventricular drept. Descoperirile ce au urmat au pus în evidență faptul că afecțiunea este cauzată de o mutație 
genetică localizată la nivelul desmozomilor, ceea ce a dus la recunoașterea acesteia ca fiind o cardiomiopatie 
și respectiv, includerea ei în clasificarea cardiomiopatiilor de către Asociația Americana a Inimii. Evoluția 
naturală a bolii se desfășoară în mai multe etape: faza ”ascunsă” – purtător asimptomatic – risc crescut de 
moarte cardiacă subită, faza electrică - aritmii ventriculare maligne, faza structurală - prezența modificărilor 
structurale caracteristice la nivelul ventriculului drept și faza avansată – evoluție spre disfuncție 
biventriculară și dilatare.
 Obiectivele tratamentului CAVD sunt scăderea riscului de moarte subită cardiacă și îmbunătățirea calității 
vieții prin reducerea simptomatologiei cauzate de evenimentele aritmice sau de insuficiența cardiacă. Un 
aspect important în prevenirea aritmiilor maligne, precum și a progresiei afecțiunii, constă în restricționarea 
efortului fizic intens, atât la persoanele cu fenotip pozitiv, cât și la purtătorii sănătoși ai genelor. Metodele 
terapeutice utilizate în CAVD sunt considerate paliative prin reducerea parțială a simptomatologiei si a 
riscului de moarte subită cardiacă, însă fără a influența evoluția naturală a bolii.  Dezvoltarea unui tratament 
curativ necesită o întelegere mai aprofundată a mecanismelor biologice și a factorilor de mediu implicați în 
patogenia CAVD.

1 Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iași
2Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
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VALOAREA ENDOBIOPSIEI MIOCARDICE ÎN DIAGNOSTICUL BOLILOR 
CARDIOVASCULARE

Doina Butcovan , Radu Sascau , Mircea Balasanian , Cristina Prisecariu , Eduard Dabija , 
1,2 1,2 1,2 1,2 1

Laurențiu Lucaci², Igor Nedelciuc , Cristian Stătescu1 1,2

      Endobiopsia miocardică (EMB) rămâne o metodă standard de investigare în diagnosticul multor afecțiuni 
cardiace primare și secundare.
Fragmentele de țesut cardiac, necesare diagnosticului histologic, sunt obținute din septul ventricular drept, pe 
cale transvenoasa, deoarece sunt urmate de mai puține complicații.
EBM e utilizată pe scară largă pentru urmărirea transplantului cardiac (evaluarea respingerii alogrefelor). 
Este de asemenea indicată pentru a diagnostica cardiomiopatiile, miocardita, leziunile infiltrative, aritmiile și 
toxicitatea medicamentelor. Astfel, printr-o evaluare histologică sistematică a endocardului, miocardului, 
interstițiului și vaselor intramurale, în contextul unui istoric clinic complet, informațiile pot fi utile pentru a 
diagnostica sau a exclude boli cardiace specifice.

Lucrarea exemplifică câteva cazuri din practică clinică, accumulate într-un deceniu, care au necesitat EBM 
pentru confirmarea sau infirmarea unor supoziții diagnostice.
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EXOSTOZE COSTALE MANIFESTATE CA MASE MEDIASTINALE – PREZENTARE DE CAZ

1,2 1,2 1,2 1 1,2Doina Butcovan , Radu Sascau ,Mircea Balasanian , Victor Prisacariu , Grigore Tinica , 
1,2

Cristian Stătescu

Rezumat. Exostozele osteocartilaginoae costale, cunoscute și sub denumirea de osteocondroame, sunt cele 
mai frecvente neoplasme ale oaselor lungi, dar sunt tumori rare ale coastelor. Osteocondromul este adesea 
asimptomatic și observat întâmplător. Tumorile încep de obicei să crească înainte de pubertate și continuă să 
se dezvolte până la maturizarea oaselor.
    Prezentăm cazul unui tânăr de 16 ani cu multiple exostoze costale care prezintă mase mediastinale în 
hemithoraxul stâng. Radiografia toracică și tomografia computerizată au evidențiat structuri de densitate 
osoasă provenite din joncțiunea costochondrală a coastelor 2, 3 și 4 și proeminența lor în cavitatea toracică.
     Chirurgia este necesară în copilărie dacă leziunile sunt dureroase, în timp ce în cazul în care apar mase 
tumorale la vârsta adultă, astfel de creșteri osoase patologice ar trebui întotdeauna să fie rezecate pentru 
evitarea complicațiilor. Ulterior, diagnosticul histologic al exostozei osteocartilaginoase a confirmat lipsa 
modificărilor displazice.
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HEPATITA C – FACTOR FAVORIZANT PENTRU AFECȚIUNILE CARDIACE?

1 1 1 1Ioana Florina Mihai , Alexandra Lacatusu , C. Eva, Irina Nistor , Cristina Vasilescu , 
1,2Carmen Manciuc

      Infecția cu virusul hepatitei C (HCV) reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, 
cu o prevalenţă estimată la 3% din populaţia globului și cu o incidență de 3 - 4 milioane de cazuri/an. Infecția 
nu trebuie limitată la ficat, ci trebuie privită ca o boală metabolică, implicând și complicații cardio-vasculare.  
La nivel mondial, bolile cardiovasculare reprezintă o problemă epidemiologică în creştere, fiind  
răspunzătoare de circa 17,5 milioane de decese în fiecare an (aproximativ unul din trei decese). Prin această 
lucrare, elaborată prin metoda observației, ne-am propus să scoatem în evidență asocierea dintre bolile 
cardiovasculare și infecția cu virusul hepatitei C. O serie de studii realizate în ultimii ani, au constatat faptul că 
virusul hepatitic C reprezintă factor de risc semnificativ pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare şi pentru 
creşterea mortalităţii de cauză extrahepatică, prin evenimente cardiovasculare. Datele aduc argumente despre 
implicarea HCV în manifestări extrahepatice cardiovasculare, precum: sindromul dismetabolic, procesul de 
ateroscleroză accelerată, afectarea miocardică. Pentru aceste manifestări ,majoritatea dovezilor provin din 
studii epidemiologice mari,necesitând însă confirmare prin studii ulterioare şi trialuri terapeutice. Astfel,deşi 
virusul HCV este un virus cu tropism hepatic, datorită multiplelor manifestări extrahepatice, unele 
demonstrate, altele în curs de studiu, infecţia cronică HCV tinde să fie privită ca o boală sistemică.

1Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa"  , Iaşi

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Sesiune Postere 1



117

RECUPERAREA COMORBIDITĂŢILOR PULMONARE LA PACIENTUL CARDIOVASCULAR

1,2Paraschiva Postolache

Reabilitarea respiratorie (RR) este recunoscută ca fiind o componentă de bază a managementului 
bolilor pulmonare cronice (BPC), putând fi aplicată cât mai precoce și în exacerbări dar și în bolile grave din 
terapie intensivă. Aceasta include intervenţii aplicate pe tot parcursul vieţii pacienţilor cu BPC, implicând o 
colaborare dinamică între pacient, familie şi furnizorii de servicii medicale. 

Pacienţii cu BPC obstructivă, care participă la RR, prezintă adesea şi boală cardio-vasculară 
concomitentă, frecvent nediagnosticată şi netratată. Riscul cardio-vascular este o componentă importantă a 
evaluării iniţiale, la începerea programului de RR, pentru siguranţa şi managementul optim al acestuia. Boala 
cardio-vasculară complică afecţiunea pulmonară preexistentă şi creşte frecvent riscul de spitalizare şi deces. 
Optimizarea diagnosticului şi a managementul riscului cardio-vascular ar trebui considerate parte a abordării 
holistice a RR. De asemenea, este necesară evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre programele de 
recuperare cardiacă şi, respectiv, respiratorie cu scopul de a îmbunătăţi îngrijirea personalizată a pacienţilor 
cu ambele patologii asociate. Deoarece aceste afecţiuni coexista adeseori, BPC obstructivă şi afecţiunile 
cardiace împart factori de risc comuni, precum fumatul şi sedentarismul. Aproximativ 15 – 20 % dintre 
pacientii incluşi în programul de RR prezintă un anumit grad de insuficienţă cardiacă, care complică 
afecţiunile pulmonare şi este deseori cauza principală de deces a persoanelor cu BPC obstructivă. Exerciţiul 
fizic, ca parte a programului de RR, este recunoscut ca şi tratament pentru ambele afecţiuni, atât pentru 
BPOC, cât şi pentru insuficienţa cardiacă. Frecvent, aceste tipuri de patologii asociază anomalii musculare 
scheletice şi de cele mai multe ori programul de reabilitare trebuie adaptat din punct de vedere al intensităţii 
dar şi al capacităţilor pacientului de a respecta rigorile programului impus. 

Toate aceste aspecte legate de reabilitarea care implică ambele boli sunt cunoscute sub numele de 
reabilitare cardio-pulmonară. Tratamentul complex se initiaza în spital sau într-o clinică specializată, sub 
coordonarea unei echipe complexe și se continuă la domiciliu, după un plan bine individualizat realizat de 
specialişti, pe baza nevoilor pacientului. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie "  Grigore T. Popa", Iaşi
2Spitalul Clinic de Recuperare - Secţia Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Iaşi
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Programul de RR implică evaluarea pacientului, antrenamentul fizic, educaţia, intervenţia 
nutriţională şi sprijinul psiho-social, în acest program fiind incluşi pacienţi cu simptome determinate de 
afecţiunea pulmonară care persistă după aplicarea tratamentului standard,  pacienți motivaţi şi aderenţi la 
tratament. Printre rezultatele vizate se numără reducerea simptomelor, anxietatii și depresiei, optimizarea 
statutului funcțional, creșterea capacitatii de efort, a participării la activitățile zilnice și a calitatii vietii, 
precum si reducerea costurilor legate de îngrijirea sănătății.

În concluzie, reabilitarea cardio-pulmonară integrată, adaptată  la pacienţii cu BPC obstructivă la care 
se asociază boala cardiacă, implică o multitudine de etape realizate printr-o colaborare complexă a experţilor 
din domeniul sănătăţii cu scopul final de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a ameliora simptomatologia 
pacienţilor, care de cele mai multe ori este foarte severă şi invalidantă. 
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DEFICIENȚA  SISTEMULUI  STOMATOGNAT - CAUZĂ DE ENDOCARDITĂ 

2 3 2 2 2Eva Constantin , Monica Terteliu , Cristina Vasilescu , Ioana Iordan , Alexandra Lăcătușu , 
1,2

Carmen Manciuc

Obiectiv  
      Prezentăm evoluția unui pacient cu endocardită cu Streptococus bovis, care a fost tratat la Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași.
MATERIALE ȘI METODĂ

Raport de caz al unui pacient diagnosticat cu endocardită cu Streptococcus bovis.
În analiză au fost incluse: motivele spitalizării, antecedentele medicale anterioare, tratamentul înainte de 
declanșarea infecției și în timpul spitalizării, modificările biologice și intervenții chirurgicale.
REZULTATE
     Pacient în vârstă de 43 ani, de constituție longilină, cu o igienă defectuoasă a cavității bucale (multiple carii 
dentare), se prezintă pe data de 21.05.2019, la UPU “Sf Spiridon”, pentru febră, frisoane, dispnee la eforturi 
mici, dureri toracice și abdominale, simptome care au debutat de 2 luni anterior, dar care s-au agravat în 
ultimile 5 zile. Pacientul declară o scădere în greutate de 12 kg în decurs de o lună. A fost diagnosticat 
ecografic încă din luna februarie cu endocardită pe valvă mitrală, cu o vegetație de 0,7/0,4 cm. Nu a urmat 
tratamentul indicat. Se internează în Spitalul de Boli Infecțioase Iași. 
      Clinic la internare: conștient, stabil hemodinamic, febril (38.1 grade Celsius), suflu sistolic plurifactorial 
cu maxim de intensitate în focarul mitral, abdomen dureros difuz la palparea profundă. Paraclinic: 

3
leucocitoză (17.240/mm ) cu neutrofilie intensă (82,5%), sindrom biologic inflamator. 
   Hemoculturile au fost pozitive pentru Streptococcus bovis.(S--) A fost urmărit succesiv de medicul 
cardiolog și chirurgie cardiacă, care au opiniat pentru continuarea terapiei până la 6 săptămâni și ulterior 
intervenție chirurgicală într-un centru specializat. Pe ecografia cardiacă s-a relevat o mărire de volum a 
vegetației (2/1 cm).
S-a instituit tratament cu Amikacină 1g/zi și Vancomicină 2g/zi timp de 9 zile, când s-a remaniat la Cefort 
4g/zi și Clindamicină 1,2g/zi până în a 21-a zi de spitalizare, conform antibiogramei,

1Universitatea de Medicină şi Farmacie "  Grigore T. Popa", Iaşi
2Spitalul de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași
3Spitalul de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava
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 cu ameliorarea stării generale și remiterea sindromului inflamator. 
Se transferă la Spitalul Succeava, secția de Boli Infecțioase, în ziua 21 de tratament, pentru continuarea 
tratamentului antibiotic, care a fost realizat până la 42 de zile cu involuția leziunii valvulare (1,2/0,8cm). Este 
programat pentru intervenție chirurgicală în Spitalul Clinic de Urgență Târgul Mureș.   
CONCLUZII
						Diagnosticul precoce (prin criterii clinice, ecocardiografice și de laborator) și tratamentul adecvat au dus la 
un final fericit al cazului, cu rezolvare chirurgicală ulterioară.
Cuvinte cheie:  Endocardită, Streptococul bovis, Antibiotice
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COMPLICAȚII  CARDIOVASCULARE  LA  UN  PACIENT CU SARCOIDOZĂ

2 1,2 3 1,3 1,3Elena-Andreea Moaleș , Daniela Boișteanu , Mihaela Ionescu , Florin Mitu , Corina Dima-Cozma

SCOPUL  LUCRĂRII
    Sarcoidoza este o afecțiune multisistemică, rară, de etiologie necunoscută, definită prin prezența de 
granuloame epitelioide necazeificate. Afectează persoanele de vârstă mijlocie și se localizează predominant 
pulmonar și în ganglionii limfatici intratoracici însă orice organ poate fi afectat. Parcursul clinic al bolii este 
variabil iar   comorbiditățile asociate scad semnificativ calitatea vieții. O abordare multidisciplinară este 
necesară pentru evidențierea complicațiilor și controlul afectărilor de organ.
MATERIAL  ȘI METODĂ

2, 
   Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 56 ani, obez (IMC=42.56kg/m circumferința 
abdominală=131cm), fost fumător, cu expunere profesională 7 ani la noxe respiratorii, diagnosticat cu 
sarcoidoză pulmonară la 38 ani, pentru care a urmat corticoterapie pe termen lung. 
REZULTATE
     Electrocardiograma evidențiază extrasistole supraventriculare și aspect de bloc de ram drept, cu modificări 
de fază terminală. Ecocardiografic se obiectivează dilatarea de cavități, hipertrofia de pereți prezentă la 
nivelul ventriculului stâng și hipertensiune pulmonară secundară moderată. Computer tomografia arată 
prezența bilaterală a ariilor cu aspect de „geam mat”, dilatații bronșice, spații aerice infracentimetrice 
subpleural, adenopatii mediastinale și confirmă semnele de hipertensiune pulmonară, afectarea 
vascularizației pulmonare, cu dilatarea arterelor pulmonare. 
CONCLUZII

Particularitatea cazului constă în asocierile comorbide care agravează prognosticul. Prezența 
hipertensiunii pulmonare la un pacient cu sarcoidoză scade calitatea vieții și conduce la o creștere a 
mortalității. Pentru managementul corect al cazului în ansamblu este necesară investigarea și tratamentul 
sindromului obezitate-hipoventilație care stă la baza hipertensiunii pulmonare și apariției cordului pulmonar 
cronic.  

1Universitatea de Medicină şi Farmacie "  Grigore T. Popa", Iaşi
2 3Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, Spitalul Clinic de Recuperare Iași
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ANEVRISMUL  AORTEI  ABDOMINALE – PREZENTARE DE CAZ

4 3 4 1,2 1,4
Mihaela Ionescu , Elena-Andreea Moaleș , Felicia Răilianu , Grigore Tinică , Florin Mitu ,          

1,4Corina Dima-Cozma  

SCOPUL  LUCRĂRII 
     Anevrismele reprezintă a doua cea mai frecventă boală a aortei după ateroscleroză. Anevrismul de aortă 
abdominală este definit ca o dilatare a acesteia de peste 30 mm și apare, în general, sub emergența arterelor 
renale. Pacienții cu anevrism de aortă abdominală prezintă frecvent o multitudine de factori de risc 
cardiovasculari, însă, de cele mai multe ori, acesta afecțiune are o descoperire accidentală. 
MATERIAL  ȘI METODĂ
     Este prezentat cazul unui pacient în vârstă de 68 de ani, care se internează acuzând dispnee la eforturi medii 
și parestezii ale membrelor inferioare. Dintre antecedentele heredocolaterale, menționăm că tatăl a decedat în 
urma unui accident vascular cerebral, iar printre cele personale patologice se află hipertensiunea arterială 
esențială grad 2, fibrilația atrială permanentă și insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA. Pacientul este 
pensionar, fost fumător, în sevraj de 5 ani. La examenul clinic obiectiv se evidențiază obezitate de grad 2, 
zgomote cardiace aritmice la ascultația cordului și puls diminuat bilateral la arterele pedioase și tibiale 
posterioare. Analizele de laborator relevă prezența insuficienței renale, dislipidemie și modificarea profilului 
glicemic. Echocardiografia obiectivează o insuficiență mitrală moderată și o insuficiență cardiacă cu fracție 
de ejecție ușor scăzută. Deoarece este un pacient peste 65 de ani, ghidul recomandă și efectuarea unei 
ecografii abdominale de rutină. Urmând aceasta indicație, s-a descoperit un anevrism de aortă abdominală pe 
o lungime de 159 mm. CT-ul a confirmat acest diagnostic prin evidențierea anevrismului de aortă abdominală 
trombozat, prezent de la nivelul trunchiului celiac (calibru 43 mm) până la bifurcație (calibru 90 mm), cu 
extindere pe arterele iliace. Originea în apropierea zonei de emergență a arterelor renale și tromboza 
importantă care se extinde pe arterele iliace nu permit alegerea unei proceduri de reparare endovasculară a 
anevrismului, pacientul fiind propus pentru tratamentul chirurgical.

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” - Iași, România
2Institutul de boli cardiovasculare - Iași, 
3Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie – Iași  
4Spitalul Clinic de Recuperare - Iași
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REZULTATE
      Riscul de anevrism aortic crește o dată cu vârsta, în special la pacienții de sex masculin, fumători, care 
asociază hipertensiune arterială și istoric de ateroscleroză. Ghidul european recomandă evaluarea 
ecografică de rutină a aortei abdominale, la bărbații de peste 65 de ani. 
Urmând această indicație, am descoperit un anevrism trombozat de aortă abdominală. Prezența și tipul 
trombozei intraluminale se corelează cu rapiditatea creșterii și riscul de ruptură a anevrismului.
CONCLUZII
     Anevrismul de aortă abdominală poate fi sugerat clinic prin palparea unei mase pulsatile abdominale, însă, 
este, de cele mai multe ori, o descoperire întâmplătoare. O dată diagnosticat, trebuie evaluată aorta pe toată 
lungimea sa, deoarece se asociază frecvent afectarea aortei toracice. 
Cuvinte cheie: ANEVRISMUL AORTEI ABDOMINALE, ATEROSCLEROZĂ, FACTORI DE RISC 
CARDIOVASCULAR
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IMPACTUL  TERAPIEI  ANTIPLACHETARE  PE  TERMEN  LUNG  LA  NIVELUL 
TRACTULUI  DIGESTIV SUPERIOR  LA PACIENȚII VÂRSTNICI 

1,2 2 1,2 1 1,2Laura Huiban , Carol Stanciu , Cristina-Maria Muzica , Oana Petrea , Irina Girleanu , 
1,2 1,2 1 1,2

Ana-Maria Singeap , Tudor Cuciureanu , Stefan Chiriac , Anca Trifan

INTRODUCERE: În ultimii ani a existat o incidență crescută a bolilor cardiovasculare și, prin urmare, un 
număr crescut de pacienți cu terapie antiplachetară, care au condus la complicații hemoragice.
SCOP
     Evaluarea potențialelor leziuni hemoragice la nivelul tractului digestiv superior la pacienții cărora li se 
administrează tratament antiplachetar pe termen lung (peste 6 luni).
MATERIAL  ȘI METODĂ
      Am efectuat un studiu descriptiv retrospectiv care a inclus toți pacienții cu hemoragie digestivă superioară 
(hematemeză sau melenă) care au fost admiși în Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul 
Județean de Urgență "Sf. Spiridon" din Iași și au fost tratați cu tratament antiplachetar cronic în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie 2018. Pacienții au fost evaluați endoscopic de urgență în primele 12 ore de la 
prezentare.
REZULTATE
     Din totalul de 850 de cazuri cu hemoragie digestivă superioară, 45 de cazuri (5,29%) au primit tratament 
antiplachetar. Vârsta medie a fost de 71 de ani, predominând bărbații (62.7%). Afecțiunile pentru care au 
primit terapie antiplachetară au fost: 72% boli cardiovasculare și 18% accidente vasculare cerebrale. 38 
(4,47%) de pacienți au fost fumători și consumul cronic de alcool a fost întâlnit la 29 (3,41%) de pacienți. 26 
(57,7%) dintre pacienți au primit tratament intermitent cu AINS, iar 37 (82,2%) de pacienți au asociat la 
tratamentul antiplachetar un inhibitor al pompei de protoni (IPP). Principalele leziuni endoscopice găsite la 
pacienții tratați cu antiplachetare au fost: ulcer duodenal în 23 de cazuri (51,1%), urmat de gastrită 
hemoragică în 8 cazuri (17,7%), angiodisplasie în 2 cazuri (4,44%), cancer gastric în 4 cazuri (8,88%), 
sindromul Mallory-Weiss la 5 pacienți (11,1%) și ulcer esofagian la 3 pacienți (6,66%).

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România;
2Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, Iași, România
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NEFROPATIA  DE CONTRAST – O ACTUALIZARE A DATELOR

1 1,2  1,2  Bogdan Sorin Tudurachi , Rodica Radu , Cristian Stătescu

Rezumat: Nefropatia de contrast (NC) este o complicație potențială a expunerii rinichiului la substanța de 
contrast, fiind a treia cauză de apariție a insuficienței renale acute în timpul spitalizării pacienților. În diferite 
studii este raportată o incidență variabilă, între 2 și 15%. Cel mai frecvent apare la administrarea intraarterială 
a substanței și la pacienții cu afectare renală preexistentă. Prin această lucrare se dorește o actualizare a 
subiectului dar și o detaliere a aspectelor ce țin de prevenție, cu atât mai mult cu cât cateterismul cardiac și 
procedurile angiografice reprezintă o activitate uzuală în cadrul IBCV Iași. Un aspect important la pacienții 
care urmează a suferi o procedură cu administrare de substanță de contrast este stratificarea riscului, în acest 
sens fiind utile scorurile de risc pre și post administrare de substanță de contrast (Maioli, respectiv Mehran). 
Hidratarea adecvată cu ser fiziologic și administrarea de bicarbonat de sodiu intravenos constituie elementele 
centrale de prevenție a NC, alături de stoparea medicației antidiabetice orale tip biguanid - Metformin 
(funcție de clearence de creatinină) și pe cea nefrotoxică. Administrarea de antioxidanți cum ar fi N-
acetilcisteina rămâne controversat fără să se reușească până în prezent să se ajungă la un consens. S-a observat 
că tratamentul de scurtă durată cu statine în doze mari ar contribui la o reducere a incidenței NC însă 
mecanismul rămâne incomplet elucidat. Varianta expansiunii volemice împreună cu administrarea unui 
diuretic de ansă, pentru obținerea unei diureze forțate, la pacienții cu risc foarte înalt necesită studii mai 
aprofundate, dar la această categorie de pacienți trebuie luată în discuție posibilitatea utilizării altei forme 
imagistice de diagnostic. În prezent nu există tratament specific. 
NC se asociază cu morbi-mortalitate crescute atât pe termen scurt cât și pe termen lung, determină costuri 
ridicate prin prelungirea perioadei de spitalizare a pacienților și necesar de dializă în cazurile severe. 
Folosirea de rutină a scorurilor de risc poate ajuta la selecționarea pacienților care necesită supraveghere 
particulară, inclusiv din punct de vedere al apariției complicațiilor cardiovasculare pe termen lung.

1Institutul de Boli Cardiovasculare “George I.M. Georgescu” Iași, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România;

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Sesiune Postere 1



126

CONCLUZII
    În ciuda utilizării pe scară largă a terapiei antiplachetare și a efectelor sale benefice pentru pacienții 
vârstnici, utilizarea pe termen lung este îngreunată de complicațiile digestive care necesită supravegherea 
gastroenterologică și asocierea inhibitorilor pompei de protoni în timpul tratamentului.
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PARTICULARITĂŢI  DIAGNOSTICE ŞI TERAPEUTICE  ALE INFARCTULUI MIOCARDIC 
DE  VENTRICUL DREPT

1,2 2 1,2 1,2Larisa Anghel , Elisei Timotei Jîtcă , Liviu Macovei , Razan Al Namat , Otilia Apetrei 
1,2 1,2 1,2Corduneanu , Radu Sascău , Cristian Stătescu

Introducere: Infarctul miocardic acut reprezintă cea mai importantă cauză de deces, printr-o singură boală la 
populaţia ţărilor industrializate, incidenţa sa fiind în creştere în ultimele decenii. Infarctul de ventricul drept 
este întâlnit la aproximativ o treime din pacienţii cu infarct inferior, combinarea celor două localizări fiind 
asociată cu un prognostic mult mai rezervat şi cu o mortalitate de 5 ori mai crescută. 
SCOPUL  LUCRĂRII
    Scopul acestei lucrări a fost acela de a cuantifica severitatea infarctului de ventricul drept, importanţa 
diagnosticului precoce şi a tratamentului adecvat, având în vedere repercursiunile pe care acesta le are asupra 
prognosticului şi a calităţii vieţii pacienţilor. 
MATERIAL  ȘI  METODĂ
     Infarctul miocardic de ventricul drept este adesea tăcut și doar 25% dintre pacienți prezintă  manifestări 
clinice evidente la prezentare. În acest context, am efectuat un review al datelor existente în literatură 
referitoare la particularităţile diagnostice şi terapeutice ale infarctului miocardic acut de ventricul drept.
REZULTATE
   Anumite manifestări precum hipotensiunea arterială, presiunea venoasă jugulară crescută și absenţa 
ralurilor de stază pulmonar sunt mult mai specifice, deși nu sunt sensibile pentru infarctul de ventricul drept. 
De asemenea, există şi unele semne și simptome care indică instabilitate hemodinamică iminentă, precum 
semnul Kussmaul, pulsul paradoxal și prezenţa unui murmur de regurgitare tricuspidiană. Prezenţa 
supradenivelării de segment ST în derivaţia V1 şi V3R-V6R confirmă diagnosticul de infarct miocardic acut 
de ventricul drept, leziunea culprit fiind localizată cel mai frecvent la nivelul arterei interventriculare 
posterioare sau al arterei marginale (sau la nivelul arterei circumflexe în cazul dominanţei stângi). Scopurile 
principale ale tratamentului sunt: 1. optimizarea aportului de oxigen; 2. optimizarea presarcinii ventriculare; 
3. restabilirea ritmului cardiac fiziologic; 
	  

1Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Iaşi
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România;
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4. asigurarea suportului inotrop pozitiv dacă este cazul; 5. reperfuzia miocardică în urgenţă; 6. montarea 
balonului de contrapulsaţie intraaortic sau a dispozitivelor de asistare ventriculară dreaptă dacă este cazul.  
CONCLUZII
      În cazul unei suspiciuni ridicate de infarct miocardic de ventricul drept, efectuarea electrocardiogramei cu 
derivaţiile drepte în cazul tuturor pacienţilor cu infarct miocardic postero-inferior, diagnosticul precoce şi 
iniţierea tratamentului adecvat sunt esenţiale pentru o evoluţie bună a pacientului.
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ROLUL  ECOCARDIOGRAFIEI  TRANSESOFAGIENE  ÎN DIAGNOSTICUL 
COMPLICAȚIILOR  ENDOCARDITEI  INFECȚIOASE

2 1,2 1 1,2Adriana Ion , Antoniu O Petriş , Delia Melania Popa , Radu Ştefan Miftode , Amalia Ştefana 
2 1,2 2 2 1

Ţimpău , Ana-Maria Buburuz , Monica Ureche , Daniela Crişu , AD Costache , 
1,2Irina Iuliana Costache

SCOPUL  LUCRĂRII
    Abcesul perivalvular este o complicație cunoscută și de maximă gravitate a endocarditei infecțioase 
bacteriene fiind asociată cu o mortalitate crescută, din cauza agravării insuficienței cardiace congestive și a 
sepsisului. Este raportat mai frecvent în cazul localizării endocarditei pe valva aortică protetică, iar agentul 
patogen implicat este Staphylococcus aureus în majoritatea cazurilor. Scopul prezentării este de a evidenția 
rolul ETE în diagnosticul precoce al acestei complicații, fapt ce are importanță în orientarea conduitei 
terapeutice ulterioare.
MATERIAL  ȘI  METODĂ
    Prezentăm cazul clinic al unui pacient de sex masculin în vârstă de 71 de ani, diagnosticat anterior cu 
leziune valvulară aortică (stenoză aortică severă, regurgitare aortică moderată) având în antecedente și un 
episod de endocardită infecțioasă pe valva aortică, care a fost internat în Clinica de Cardiologie a Spitalului 
„Sf.Spiridon”, în urgență, cu tablou clinic sugestiv de edem pulmonar acut asociind totodată și durere 
retrosternală constrictivă, de intensitate medie, cu caracter subintrant.
REZULTATE
      După tratamentul edemului pulmonar acut, au fost efectuate investigații ulterioare cu privire la evaluarea 
leziunii valvulare aortice, precum și evaluarea recidivei procesului infecțios după endocardita infecțioasă 
bacteriană subacută. În contextul datelor clinice și biologice, se confirmă leziunea valvulară aortică ( pe baza 
unui suflu  sistolic pluriorificial de grad IV / VI, , în focarul aortic,  sindrom anemic și sindrom inflamator, cu 
hemoculturi negative. Ulterior, evaluarea prin ecocardiografie transesofagiană (TEE) a obiectivat un abces 
periaortic valvular, probabil, o complicație a endocarditei infecțioase din antecedente. Prin intervenţia 
chirurgicală s-a reușit rezolvarea complicaţiei infecţioase acute și  corecţia leziunii duble valvulare prin 
protezare, cu îmbunătățirea prognosticului la distanţ.                              .

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România;
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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CONCLUZII
      Acest caz ilustrează evoluția particulară a unei endocardite bacteriene subacute, cu o complicație severă, 
la distanță de evenimentul acut și în absența unui sindrom febril persistent.  Ecocardiografia transesofagiană 
rămâne investigaţia esenţială ce stabileşte diagnosticul şi ghidează ulterior conduita terapeutică. 
Particularitatea cazului constă în diagnosticarea abcesului perivalvular la distanţă de episodul acut al 
endocarditei infecţioase şi evoluţia acestuia în pofida tratamentului antibiotic urmat.
Cuvinte cheie:  abces perivalvular, valvă aortică, endocardită bacteriană, edem pulmonar acut
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IMPLANT  DE  PACEMAKER  BICAMERAL  ÎNTR-UN CAZ RAR DE VARIANTĂ ANATOMICĂ 
A VENEI CAVE SUPERIOARE STÂNGI

1 1  1 2 2,3Harbuz Lorena , Georgescu Camelia ,Zara Octavian , Sipos Sergiu , Ciudin Radu

SCOPUL LUCRĂRII: Scopul acestei lucrări reprezintă expunerea unui caz clinic particular la un pacient ce 
asociază o anomalie rară de întoarcere venoasă cum este persistența venei cave superioare stângi descoperită 
incidental prin încercarea de implantare a unui cardiostimulator permanent, decizie luată datorită faptului că 
pacientul prezența la internare un bloc atrioventricular de gradul III. Menționăm că pacientul asociază în 
antecedentele sale  personale patologice hipertensiune arterială esențială și diabet zaharat tip II, și nu are 
tratament cronotrop negativ în schema de medicație ambulatorie.
MATERRIAL ȘI METODE : Pacient în vârstă de 80 de ani, se prezintă la camera de garda pentru dispnee și 
fatigabilitate. Traseul EKG evidențiază bloc atrioventricular de gradul III. Ecocardiografia transtoracica 
obiectivează hipertrofie ventriculară stânga concentrică cu o funcție sistolica VS păstrată – FEVS 55%, însă 
cu disfuncție diastolica tip I, fără valvulopatii semnificative.
REZULTATE : S-a luat în considerare că tulburarea de ritm atrioventricular este ireversibilă, fiind în context 
degenerativ, având în vedere că pacientul nu urma tratament cronotrop negativ, s-a luat decizia implantării 
unui stimulator cardiac permanent, însă datorită malformatiei venoase necunoscute la acel moment, dupa 
puncția venei subclavii dreapte se observa traseu anormal al ghidului la nivelul VCS, se reface puncția la 
nivelul venei subclavii stângi și prin intermediul angiografiei efectuată în sala de electrofiziologie se constată 
deplasarea spre stânga a axului venos cav superior. Se decide completarea ulterioara a investigatiilor 
imagistice cu realizarea unui angio CT toracic.
CONCLUZII: Persistența de venă cava superioară stânga  reprezintă  cea  mai  comună  anomalie  venoasă  
congenitală a sistemului venos toracic, apărând  în 0.3% până la 0.5%  din indivizi  în populația generală, și în 
până la 12% din indivizi cu alte anomalii congenitale cardiace documentate. Există foarte puține date în 
literatură care specifică importantă  descoperirii unei anomalii a venei cave superiore stângi în rândul 
chirurgilor, radiologilor interventionisti sau altor medici activi implicați în implantarea de device-uri la 
nivelul sistemului venos central.

1Clinica Cardiologie, Spitalul Clinic de Urgență "Sf. loan", București, România
2Clinica Cardiologie, Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. lliescu", Bucuresti, România
3Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București, România
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PROGNOSTICUL PE TERMEN LUNG AL PACIENȚILOR CU SINDROM TAKOTSUBO

1 1,2 1 1,2Ștefana Enachi , Rodica Radu , Cătălina Elena Cristea , Cristian Stătescu

      Sindromul Takotsubo reprezintă o entitate medicală din ce în ce mai frecvent recunoscută și diagnosticată, 
dar ale cărui efecte pe termen lung sunt în continuare incomplete elucidate din cauza numărului insuficient de 
studii existente pe această temă. Un timp îndelungat s-a considerat că prognosticul pacienților cu sindromul 
Takotsubo este unul favorabil odată depășită faza acută, cu reluarea integrală a funcției ventriculare stângi și 
cu o rată a mortalității similară celei din populația generală.
Studiile recente constată însă o rată non-neglijabilă a mortalității pe termen lung a pacienților cu sindrom 
Takotsubo, comparabilă chiar cu cea a pacienților cu sindrom coronarian acut sau  infarct miocardic cu 
supradenivelare de segment ST.  Caracteristic pentru această afecțiune este asocierea sa cu un factor 
declanșator. Pe când inițial era preponderent recunoscută asocierea factorilor declanșatori de natură 
emoțională, în ultimii ani se constată o proporție egală a factorilor de natură fizică, și mai mult chiar, o 
corelație a acestora cu cele mai crescute rate ale mortalității pe termen lung. Alți factori independenți ce se 
asociază cu un prognostic negativ au reieșit a fi și sexul masculin, vârstă peste 70 de ani, fracția de ejecție 
<45% sau forma atipică de balonizare.
În lumina acestor constatări, sindromul Takotsubo nu reprezintă doar o afecțiune benignă, ci o cardiomiopatie 
care impune o abordare mai serioasă, cu o stratificare a riscului și o evaluare a prognosticului și cu necesitatea 
existenței unui plan de supraveghere pe termen lung a pacienților similar poate cu cel al pacienților post- 
sindrom coronarian acut.

1Institutul de Boli Cardiovasculare “George I.M. Georgescu” Iași, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România 
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PSEUDOCOARCTAȚIA  DE AORTA – CAUZĂ POSIBILĂ DE HIPERTENSIUNE  ARTERIALĂ  
REZISTENTĂ LA TRATAMENT

1 1,2 1 2Delia Melania Popa , Antoniu Octavian Petriș , Alexandru Dan Costache , Adriana Ion , Razvan 
2 2 1,2 1,2

Miftode , Amalia Timpău , Ana Maria Buburuz , Irina Iuliana Costache

SCOPUL  LUCRĂRII
 Pseudocoarctația aortei este o anomalie congenitală rară definită prin alungirea și tortuozitatea arcului aortic 
și a segmentului aortic toracic cu o ușoară îngustare a lumenului. Pe de altă parte, hipertensiunea rezistentă 
este definită ca hipertensiune arterială (HTA) care rămâne necontrolată sub tratament cu mai mult de trei 
agenți antihipertensivi, inclusiv un diuretic. Asocierea dintre cele 2 entități este posibilă, fără a se putea stabili 
cu certitudine dacă există o relație de cauzalitate certă. 
MATERIAL  ȘI  METODĂ
     Prezentăm cazul clinic al unui pacient de sex masculin în vârstă de 52 de ani, cu multipli factori de risc 
cardiovascular  (fumat, abuz de alcool, obezitate, sedentarism), diagnosticat cu hipertensiune arterială de 
gradul III și angină pectorală la vârsta de 44 de ani, care se prezintă în Departamentul de Urgență, acuzând 
simptome de dispnee și cefalee. După rezolvarea episodului acut, pacientul a fost internat pentru efectuarea 
bilanțului funcțional și etiologic al HTA și pentru revizuirea schemei terapeutice.
REZULTATE
    Radiografia toracică a evidențiat o zonă cardiacă extinsă, cu un raport cardiotoracic de 0,52, arcul aortic 
proeminent calcificat și coarctația aortei toracice.. După inițierea tratamentului, monitorizarea TA 24 de ore 
(ABPM) a obiectivat în continuare valori mari ale tensiunii arteriale pe parcursul zilei și un profil non-dipper, 
orientând către o posibilă HTA rezistentă, care a impus modificări ale schemei terapeutice și totodată 
completarea bilanțului etiologic al HTA.  Examinarea angio- CT toraco- abdominală a confirmat dilatația 
anevrismală a aortei ascendente (diametrul fiind de 49 mm) și aspectul de kingking al aortei toracice, aspect 
care ar putea avea o relație de cauzalitate cu HTA  în cazul acestui pacient. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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CONCLUZII
     Acest caz evidențiază faptul că asocierea între pseudocoarctarea aortei și hipertensiunea rezistentă, deși 
rară, este o realitate, necesitând o abordare organizată și sistematică. Având în vedere riscul suplimentar pe 
care această anomalie îl aduce, în principal legat de apariţia unui anevrism disecant, considerăm importantă 
supravegherea atentă şi permanentă a unui asemenea pacient și controlul riguros al valorilor tensionale.
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MĂSURI  TERAPEUTICE  EXTREME  PENTRU  REZOLVAREA  UNEI  SITUAȚII  CRITICE

1 2 1,2 2 1,2Delia-Melania Popa , Nicu Lovin , Larisa Anghel , Anca Găitan , Mircea Balasanian , Cezara 
2 2 1,2 1,2

Răileanu , Dan Dăscălescu , Liviu Macovei , Cristian Stătescu

SCOPUL LUCRĂRII
    Stenoza de arteră renală este principala cauză de hipertensiune renovasculară, fiind responsabilă pentru 
aproximativ 10% din cazurile de hipertensiune arterială (HTA) severă, refractară la tratamentul 
medicamentos, unele cazuri complicându-se cu edem pulmonar acut(EPA) repetitiv. Stenoza de arteră renală 
devine semnificativă hemodinamic odată cu îngustarea lumenului vascular cu peste 60% din suprafața de 
secțiune. Prezentarea are ca scop  evidențierea unei situații clinice speciale precum și a măsurilor terapeutice 
deosebite care au dus la rezolvarea cazului.
MATERIAL  ȘI  METODĂ
   Prezentăm cazul clinic al unei paciente în vârstă de 64 de ani, cunoscută cu importantă patologie 
cardiovasculară: cardiopatie ischemică cronică (leziuni bicoronariene și de trunchi coronarian principal 
stâng, cu indicație de by-pass aorto-coronarian), ocluzie completă de arteră renală dreaptă și stenoză 60% de 
arteră renală stângă, documentată prin CT angio-renal și angiografie de artere renale, HTA secundară grad III, 
cu multiple episoade de EPA. Asociază, de asemenea, patologie renală(boală renală cronică pe fond de 
nefropatie ischemică) și neurologică (AVC ischemic temporo-parietal stâng sechelar). Pacienta se prezintă în 
Clinica de Nefrologie a Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași pentru acutizarea bolii renale cronice și edem 
pulmonar acut asociat cu TAS 210 mmHg, fiind apoi redirecționată către Clinica de Cardiologie a IBCV Prof. 
Dr. George I.M. Georgescu în vederea stabilirii oportunității de stentare a leziunii de pe artera renală stângă și 
a stabilirii conduitei terapeutice ulterioare.
REZULTATE
     Datorită multiplelor episoade de EPA din perioada spitalizării și a dispneei cu ortopnee cvasipermanentă, 
s-a luat decizia intubării oro-traheale și a ventilației asistate mecanic pentru a facilita efectuarea angiografiei 
renale. Arteriografia selectivă de artere renale a obiectivat stenoză 95% sever calcificată ostial a arterei renale 
stângi și ocluzia completă a arterei renale drepte. 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, Iaşi, România
2Spitalului C linic “Dr. C.I. Parhon”, Iași, România
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S-a practicat angioplastia cu stent a arterei renale stângi, rezultatul clinic fiind scăderea bruscă a tensiunii 
arteriale, cu reducerea semnificativă a medicației antihipertensive precum și o diureză abundentă (3-5 l în 
primele 2 zile postangioplastie) cu ameliorarea funcției renale.
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MALNUTRIȚIA, FACTOR DE RISC ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE.

1,2  1,2 1,2 1,2Ioana Dana Alexa ,Anca Iuliana Pîslaru , Adina Carmen Ilie , Ramona Ștefăniu , Irina 
1,2 1,2

Abdulan , Ioana Alexandra Sandu .

REZUMAT
   La nivel global, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces. Cu o oarecare variație a 
epidemiologiei datorită factorilor asociați stilului de viață, factorilor de risc comportamentali, diferențelor 
genetice și rasiale; malnutriția și cașexia sunt consecințe grave ale unui buchet de boli cronice. Malnutriția se 
referă la deficiențe, excese sau dezechilibre în consumul de energie și / sau nutrienți al unei persoane. 
Termenul de malnutriție abordează 3 grupuri largi de condiții: subnutriție, variațiile ponderale și 
subponderea. Afectează miliarde de oameni din întreaga lume; în 2014, aproximativ 462 de milioane de adulți 
la nivel global erau subponderali.
Malnutriția este de cele mai multe ori  ușor trecută cu vederea în practica clinică de zi cu zi. Prin urmare, nu 
este surprinzător faptul că o proporție mare de pacienți spitalizați cu boli cardiovasculare rămâne sub-
diagnosticată. Pacienții cu malnutriție asociată bolilor cardiovasculare,  au un risc crescut de decompensări 
multiple cu spitalizări prelungite și frecvente, favorizează apariția complicațiilor, și o calitate a vieții scăzută. 
De asemenea, malnutriția este asociată cu o rată mare de mortalitate la pacienții cu insuficiență cardiacă; iar 
celor cu accident vascular cerebral le afectează recuperarea funcțională, în timpul spitalizării.
Frecvența complicațiilor post-IM la pacienții subnutriți este semnificativ mai mare decât la cei cu status 
nutrițional normal făcând astfel ca malnutriția să fie un factor de prognostic negativ.
Din cauza lipsei de resurse, cunoștințe și instruire, riscul de dezvoltare al malnutriție poate fi neidentificat în 
absența practicilor obișnuite de cântărire și de screening nutrițional a pacienților. Key words: pacient vârstnic, 
boli cardiovasculare, malnutriție, insuficiență  cardiacă.

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România.
2Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon Iași, Clinica de Geriatrie și Gerontologie.
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AMAUROZA FUGACE – ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE

1,2 1,2 2 1,2Nicoleta Dima , Ana-Roxana Gănceanu Rusu , Andreea Clim , Anca Ouatu , Codruţa Minerva 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Bădescu , Daniela Maria Tănase , Minela Aida Mărănducă , Mariana Floria , Ciprian Rezuş

SCOPUL  LUCĂRII
Amauroza fugace constă în pierderea tranzitorie a vederii, dezvoltată uni- sau bilateral, cu durată de 

câteva secunde sau maxim minute, fiind un simptom adesea neglijat de către pacienţi, cu consecinţe extrem de 
severe. Tratamentul vizează cauza determinantă
MATERIAL  ȘI  METODĂ

 Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 65 de ani, cu patologie venoasă cronică, dislipidemică, 
hipertensivă care se prezintă la camera de gardă după aproximativ 48 de ore de evoluţie la domiciliu a unui 
proces flebitic la nivelul membrului inferior stâng, însoţit de impotenţă funcţională la acest nivel. Anamneza 
minuţioasă a decelat un episod de amauroză fugace cu 72 de ore anterior prezentării la spital, evaluarea 
neurologică la acel moment confirmând supoziţia diagnostică de accident ischemic tranzitor carotidian drept, 
dar pacienta temporizând internarea.
REZULTATE

Evaluarea complexă a obiectivat afectarea arterio-venoasă cu prezenţa trombozei la nivelul axului venos 
profund cu interesarea venelor tibiale posterioare ceea ce a impus iniţierea tratamentului anticoagulant, cu 
ameliorare semnificativă clinic prin reducerea edemului şi a fenomenelor inflamatorii, precum şi reluarea 
cvasicompletă a mobilităţii membrului inferior stâng. Având în vedere polimorfismul tabloului clinic, s-a 
efectuat scintigrafia pulmonară, aspectul scintigrafic relevând prezenţa tromboembolismului pulmonar 
(tulburări intense de perfuzie la nivelul ambilor pulmoni).
CONCLUZII

Spectrul clinic al tromboembolismului venos variază de la cazuri asimptomatice sau cu simptomatologie 
frustă, la cazuri ce evoluează cu instabilitate hemodinamică. Prezenţa unui factor de risc circumstanţial poate 
developa apariţia evenimentelor tromboembolice, cu complicaţiile invalidante sau chiar letale. 
Complexitatea mecanismelor etiopatogenice în boala tromboembolică necesită o colaborare 
interdisciplinară.

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ Iaşi, România
2Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România
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FORAMEN OVALE PATENT  ÎN 2019

1, 1,2, 1 1 1,2Cătălina- Elena Cristea  Rodica Radu  Ștefana Enache ,  Alexandru Basarab ,  Cristian Stătescu

1Institutul de Boli Cardiovasculare „ Prof dr. George M. Georgescu”  Iași, România
2Univesitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”  Iași, România 

Rezumat: Persistența unei comunicări între atrii după vârsta de un an  printr-un  defect de  coalescența 
între  septum  primum (SP) și septum secundum (SS) în dreptul fosei ovale ( FO ) poartă numele de 
foramen oval patent ( FOP ) si  afectează  aproximativ 25 % din populația generală. De cele mai multe ori 
FOP are dimensiuni reduse și  este benign însa, există si cazuri în care prin dimensiuni mai mari, permite 
pasajul embolilor  din circulația venoasă in cea arterială, provocând embolii sistemice sau chiar accidente 
vasculare cerebreale (AVC) criptogene.
 Cercetările recente au încercat să demonstreze  că anumite elemente clinice si anatomice cresc 
probabilitatea ca FOP sa fie implicat în etiopatogenia accidentului vascular cerebral criptogen. La nivelul 
societăților de cardiologie nu există încă un consens  în ceea ce privește managementul acestei patologii, 
de unde rezultă variabilitatea largă a criteriilor de severitate si a conduitei terapeutice. Algoritmi  noi 
centrați pe explorările ultrasonografice cu substanță de contrast sunt propuși în studii recente, însă nicio 
investigație nu îndeplinește până  în momentul de față criteriile pentru a fi clasificată gold-standard in 
diagnosticul FOP. Studiile clinice  au demonstrat că închiderea FOP , în special  când este asociat cu un 
anevrism al septului interatrial sau dimensiuni mari ale șuntului, reduce riscul de recurență al AVC  
comparativ cu tratamentul medicamentos. Cu toate acestea, identificarea pacienților cu risc înalt si 
recomandarea de  închidere a FOP rămâne o adevarată provocare, dată fiind heterogenitatea strategiilor  
utilizate la nivel mondial.
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TRATAMENTUL  INTERVENTIONAL  AL DISECTIEI  AORTICE  IATROGENE LA  UN  PACIENT CU 
INARCT  MIOCARDIC  ACUT

1,2 1,21 1 1 1Bogdan Artene. , Simion Paul , Adoamnei Marius , Achitei Ionuț , Macovei Liviu ,Cristian Stătescu

Introducere: 
     Disectia coronariana cu extensie aortica este o complicatie foarte rara a angioplastiei coronariene, dar cu 
prognostic extrem de nefavorabil. O data cu dezvoltarea centrelor de angioplastie primara si acceptarea 
acestora fara acoperire de chirurgie cardiovasculara, cunoasterea tehnicilor de ”bail out” a complicatiilor 
angioplastiei primare este imperios necesara. 

Va prezentam cazul clinic al unui pacient cu infarct miocardic acut cu disectie iatrogena de artera coronara 
dreapta cu extensie la nivelul aortei ascendente, tratat prin angioplastie de ”bail out”.
CAZ CLINIC
     Pacient in varsta de 55 ani, sex masculin, cunoscut cu cardiopatie ischemica cronica (ocluzie cronica artera 
descendenta anterioara proximal) pentru care s-a realizat in 2013 bypass aorto-coronarian cu graft bi-mamar 
in Y pe artera descendenta si diagonala I, cu multipli factori de risc cardiovasculari (diabet zaharat tip 2, 
hipertensiv, fumator 10 PA), se prezinta in regim de urgenta in serviciul nostru pentru durere anginoasa de 
aproximativ 5 ore, fara ameliorare dupa 3 pufuri de NTG s.l. 
   La internare, pacientul este stabil hemodinamic (TA=110/90mmHg, FC=90/min), in ritm sinsual, cu 
supradenivelare de segment ST 2mm in derivatiile inferioare ECG, cu enzime de citoliza miocardica crescute 
(hs-Tn=8850). Ecocardiografic, am evidentiat akinezia peretelui inferior si hipokinezia 1/3 apicale a peretelui 
anterior si septului VS, cu functie sistolica globala moderat diminuata (FEVS=35%). 
     Am efectuat coronarografie prin abord femural si am obiectivat: ocluzia cronica a arterei circumflexe in 
segmentul distal (leziune de novo), patenta graftului LIMA pe LAD, cu o placa 40-50% de novo in segmentul 
III LAD , si ocluzie acuta trombotica ostiala a arterei coroare drepte, cu incarcare a distalitatii retrograda din 
sistemul coronarian stang. Se decide angioplastia arterei coronare drepte (culprit). Se canuleaza selectiv 
artera cu cateter JR 4 de dilatare.

1 Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
2Univesitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”  Iași, România 
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      La traversarea leziunii cu ghid hidrofilic 0,014” PT2 se observa la injectarea de control disectie spiralata 
tip D (conform clasificarii NHLBI), in segmentul I-III al arterei, cu obiectivarea unei tromboze masive 
intracoronariene si slow-flow si cu extensie in sinusul Valsalva drept, cu persistenta substantei de contrast 
50mm in peretele aortic (Figura 1).  Se retrage ghidul 0,014” PT 2 si se pozitioneaza un al 2lea ghid 0,014” 
CHOICE PT floppy in lumenul adevarat si se avanseaza in distalitatea vasului. Se implanteaza un DES 
Resolute la nivelul ostiumului CD pentru inchiderea faldului proximal de disectie. Ulterior se pozitioneaza un 
al 2lea ghid 0,014” cu suport moderat (buddy wire) pentru a facilita implantarea a 2 DES-uri scurte de 
3.5/13mm Resolute in segmentul distal al CD. In final, se implateaza un DES 4.0/38mm Resolute in 
segmentul II-III al CD cu inchiderea completa a faldului de disectie, cu flux distal TIMI 3, MBG 3 (Figura 2).  
Aortografia finala a evidentiat inchiderea completa a faldului de disectie aortic. Pacientul a prezentat evolutie 
pe termen scurt favorabila, cu remisia simptomatologiei anginoase.
Am efectuat  angiografie CT  la 48 ore ce a obiectivat absenta disectiei de aorta ascendenta cu patenta arterei 
coronare drepte. Pacientul a fost externat dupa 5 zile, cu remisia completa a simptomatologiei anginoase. 
DISCUȚII
 Disectia arterelor coronare este o complicatie bine cunoscuta a interventiilor coronariene percutane. 
Cu toate acestea, extensia retrograda la nivelul aortei ascendente este foarte rar intalnita, doar 88 de cazuri 
fiind raportate intr-o metaanaliza publicata de Shah et al. Exista anumiti factori de risc ce predispun la 
disectie: varsta inaintata, diabetul zaharat, hipertensiunea, leziuni aterosclerotice complicate (ulceratii, 
tromboze, eroziuni) si factori tehnici (utilizarea ghidurilor de angioplastie hidrofilice, intubarea 
superselectiva, manipularea excesiva a cateterului). 
CONCLUZII
 Minimizarea riscului de disectie coronariana prin selectia adecvata a cateterelor, pozitionarea 
coaxiala,  evitarea manipularii excesive a cateterelor si ghidurilor este cruciala in procedurile percutane 
diagnostice si terapeutice. In prezent nu exista reglementari standardizate pentru tratamentului disectiilor 
aorto-coronariene iatrogen induse. Diagnosticul rapid si utilizarea unei tehnici de „bail out” este necesara 
pentru preventia extensiei disectiei. In cazul prezentat, pacientul a fost hemodinamic stabil, si inchiderea 
seriata, focala, completa a faldului de disectie, urmata de tratamentul leziunii culprit, cu flux distal TIMI 3, a 
avut o evolutie pe termen scurt si lung favorabila. 
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Figura 1- Disectie spiralata CD I-III cu 
extensie 53mm la nivelul sinusului coronar 
drept si aortei ascendente.

Figura 2- Rezultat final, cu inchiderea 
completa a faldului de disectie aorto-
coronarian si tratamentul leziunii culprit, cu 
flux distal TIMI 3, MBG 3.
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SPECTRUL ETIOLOGIC AL  ENDOCARDITELOR BACTERIENE INTERNATE ÎN CLINICA 
DE BOLI INFECȚIOASE ÎN ULTIMELE 18 LUNI

2 1,2 2 2 1,2Carmen – Mihaela Arteni , Manuela Stefan , Ioana Clivet  , Cristina Vasilescu , Carmen  Manciuc

Cuvinte cheie : endocardita , hemoculturi , valva native , proteza valvulara , antibioterapie
Introducere : Scopul studiului este de a releva prezenta unei patologii borderline boli infectioase-chirurgie 
cardio-vasculara, privind endocarditele bacteriene.  
MATERIALE  ȘI METODE
     Am studiat retrospectiv foile de observatie a pacientilor internati in spitalul de Boli Infectioase Iasi pe o 
perioada de 18 luni ( ianuarie 2018 – iulie 2019) care au fost diagnosticati cu endocardita infectioasa. 
REZULTATE
      In Clinica de Boli Infectioase Iasi, in perioada mentionata, au fost internati  34 de pacienti diagnosticati cu 
Endocardita Infectioasa din care sexul masculin a predominat, 82.35% cazuri , distributia pe mediul de 
provenienta a fos relativ echilibrata, urban 52.94 % cazuri , rural 47.06%. Repartitia pe grupe de varsta arata o 
polarizare la varsta  peste 45 de ani cu un numar de 26 de cazuri (76,46 % ). Agentii izolati in hemoculturi au 
fost: Coci Gram-pozitivi ( Staphylococcus , Streptococcus ), bacterii Gram-negative. Paraclinic: din 34 de 
hemoculturi, 15 au fost negative si 19 au fost  pozitive: - stafilococ -6 cazuri, streptococ – 5 cazuri, BGN – 9 
cazuri. Leziunile subiacente au aparut in 22 de cazuri pe valve native iar in 12 cazuri pe proteze valvulare. 
Durata medie de spitalizare a fost de aproximativ 25 de zile. Terapia a fost reprezentata de  antibioterapir:  
betalactaminelor alaturi de glicopeptide (vancomicina,teicoplanina) , chinolone , aminoglicozide 
,lincosamide si oxazolidinone (linezolid). Determinarile secundare au fost predominante la nivel hepatic 
exprimate clinic prin hepatomegalie si biochimic prin sindrom de hepatocitoliza,la nivel renal exprimate 
prin sindrom de retentie azotata , la nivel cerebral exprimate prin aparitia unui deficit motor si sindrom 
convulsiv,la nivel cardiac prin ruptura de cuspa necoronariana .

1 Universitatea de Medicina și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași
2Spitalul de  Boli Infectioase Iasi , Romania
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CONCLUZII
    Endocardita infectioasa este o realitate , o boala grava , invalidanta , diagnosticata relativ frecvent , in 
clinica fiind identificate aproximativ 3 cazuri noi  /luna.
Este  o problema de management deosebit de dificila datorita etiologiei numeroase ( 13 tipuri de bacterii ), cu 
orientare ulterioara catre clinicile de chirurgie cardio-vasculara .
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TROMBOEMBOLISMUL VENOS ȘI MISTERUL FACTORILOR DECLANȘATORI

1 2 1 1,2 1Elena Cosmina Ciobanu , Ioana Buculei , Georgiana Saftiuc , Radu Miftode , Andreea Timofte , 
1 1,2 1,2Silvia Lupei , Antoniu Octavian Petriș , Ovidiu Mitu

Introducere: Pemfingusul este o boală autoimună muco-cutanată, al cărei tratament constă în administrarea 
de glucocorticosteroizi și imunomodulatoare pe termen lung. Există o asociere între apariția 
trombembolismului venos (TEV) și secreția endogenă de corticosteroizi, dar se cunosc puține informații 

 
despre TEV secundar corticoterapiei.Pacienții cu pemfingus au risc crescut de TEV, cu incidență crescută la 
pacienții corticotratați. Mai mult, TEV reprezintă adesea o primă manifestare paraneoplazică. Prezentarea de 
caz își propune să evidențieze legătura dintre multipli factori intricați declanșatori și TEV.
PREZENTAREA  CAZULUI
     Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 84 ani, hipertensivă, cunoscută cu pemfigus vulgar tratat prin 
corticoterapie, care se internează acuzând dispnee de repaus și mărire de volum a gambei drepte. Bilanțul 
clinic la internare relevă TA normală, tahicardie sinusală, SpO2 83% aa, tumefiere la nivelul gambei drepte. 
Electrocardiografic prezintă unde T negative în derivațiile precordiale, iar ecocardiografic cavitățile cardiace 
sunt nedilatate cu fracție de ejecție păstrată. Ecografia Doppler venoasă și examenul angio-CT toracic 
confirmă tromboza venoasă profundă (TVP), respectiv embolia pulmonară (TEP) centrală cu risc 
intermediar. La 5 zile de la inițierea tratamentului anticoagulant, evoluția se complică prin apariția unui 
hematom în teaca mușchiului drept abdominal și subperitoneal paravezical drept și anterosuperior (evaluat 
ecografic cât și prin CT), fiind necesară monitorizarea strictă a tratamentului anticoagulant, cu reducerea în 
dimensiuni a hematomului la externare. Totuși, la controalele ulterioare ecografice se constată creșterea 
colecției retrovezicale, cu aspect hipoecogen, neomogen în bisac, iar examenul CT abdomino-plevin descrie 
o formațiune tumorală endometrială cu caracter malign, pacienta fiind îndrumată către Clinica de Chirurgie.
CONCLUZII
    Există un număr mare de factori declanșatori ai TEV care pot avea efect sinergic asupra gravității 
patologiei. În cazul nostru, particularitatea a fost reprezentată de elucidarea cauzelor declanșării TEV: în 
context de boală auto-imună sub corticoterapie sau ca manifestare paraneoplazică. 

1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

 ZILELE
EDIȚIA  A V-A

CARDIOLOGICE
     "PROF. DR. GEORGE I.M. GEORGESCU"

VOLUM REZUMATE Sesiune Postere 2



147

Un alt aspect particular ar fi faptul că tumora a fost mascată de catre colecția sangvină la primele examene 
imagistice, hemoragia fiind favorizată de tratamentul anticoagulant. Astfel, în TEV depistarea cauzei 
reprezintă adesea o provocare.
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SINCOPA – DEBUT SAU COMPLICAŢIE ÎN CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICĂ 

1 1 1 1Cristina Adam , Mara Cristina Boureanu , Georgiana Roman-Artenie , Ruxandra Oghinciuc , 
1,2 1,2

Dragoș Marcu , Cristian Stǎtescu

SCOPUL  LUCRĂRII
    Cardiomiopatia hipertroficǎ este o patologie miocardicǎ primarǎ, deseori familialǎ, frecvent cu transmitere 
automozal dominantǎ si prezentare clinicǎ variatǎ. Literatura de specialitate evidențiazǎ diverși factori 
etiologici, mutațiile genelor care codificǎ proteinele sarcomerului, anomaliile metabolice, bolile endocrine, 
sindroamele malformative sau medicamente precum tacrolimus sau hidroclorochina reprezentȃnd 
aproximativ 70% dintre cauze. Moartea subitǎ este cea mai frecventǎ cauzǎ de deces a acestor pacienți, 
singura strategie de prevenire a acesteia ȋn prezent fiind implantarea unui defibrilator cardiac. Managementul 
corespunzǎtor influențeazǎ prognosticul, rata de mortalitate aflatǎ ȋn scǎdere ȋn prezent reflectȃnd progresele 
terapeutice realizate ȋn ultimii 15 ani. 
MATERIAL  ȘI  METODĂ
    Prezentǎm cazul unei paciente ȋn vȃrstǎ de 49 de ani, dislipidemicǎ, neglijatǎ terapeutic, simptomaticǎ la 
momentul internǎrii ȋn clinica noastrǎ prin sincope repetitive debutate ȋn ultimii doi ani, cu un ultimul episod 
cu o sǎptǎmȃnǎ anterior internǎrii, ȋnsoțit de sindrom prodromal, dureri precordiale accentuate ca intensitate 
ȋn ultimele zile, stǎri de amețealǎ recurente și tuse cu expectorație. Pacienta este adresatǎ din teritoriu 
serviciului nostru pentru investigații și tratament de specialitate ȋn contextul persistenței simptomatologiei, 
electrocardiografic fiind obiectivatǎ bradicardie sinusalǎ intermitentǎ. Pacienta este ȋn sevraj tabagic de 5 ani 
(anterior 10PA), iar anamnestic nu se remarcǎ antecendente heredocolaterale semnificative. 
REZULTATE
     Clinic - zgomote cardiace ritmice, suflu mezosistolic IV/VI pluriorificial, cu ascultație maximǎ parasternal 
stȃng, raluri crepitante ȋn treimea inferioarǎ bilateral. Biologic se obiectiveazǎ hiponatremie, hipokaliemie, 
sindrom inflamator asociat, hipertrigliceridemie și D-dimeri crescuți. Electrocardiografic se remarcǎ 
prezența hipertrofiei ventriculare stȃngi cu strain. 

1 Institutul de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George. I.M. Georgescu” Iași, Romȃnia
2 Universitatea de Medicinǎ și Farmacie ,,Grigore. T. Popa” Iași, Romȃnia
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Ecocardiografic se constatǎ prezența aspectului de cardiomiopatie hipertroficǎ obstructivǎ cu mișcare 
sistolicǎ anterioarǎ a valvei mitrale (gradient maxim ȋn tractul de ejecție ventricular stȃng de 133 mmHg), 
pintene de hipertrofie septalǎ la nivelul tractului de ejecție, regurgitare mitralǎ severǎ și o fracție de ejecție a 
ventriculului stȃng de 50%. 
     Radiografia toracicǎ remarcǎ prezența unei benzi de atelectazie bazalǎ dreaptǎ. Monitorizarea Holter EKG 
evidențiazǎ bloc de ramurǎ dreaptǎ dependent de frecvențǎ și extrasistole ventriculare atȃt izolate, cȃt și 
sistematizate ȋn cuplete, bigeminism, trigeminism. Coronarografia constatǎ faptul cǎ anatomia arterelor 
septale nu permite embolizarea percutanǎ, iar ventriculografia confirmǎ hipertrofia ventricularǎ stȃngǎ 
concentricǎ medio-apicalǎ, fǎrǎ gradient la trecerea din tractul de ejecție al ventriculului stȃng ȋn aortǎ, 
indicația terapeuticǎ fiind de miomectomie cu protezare mitralǎ simultanǎ. Se infirmǎ necesitatea 
cardiostimulǎrii electrice permamente, episoadele sincopale fiind ȋn contextul cardiomiopatiei hipertrofice 
obstructive.  
CONCLUZII
    Cardiomiopatia hipertroficǎ prezintǎ o evoluție clinicǎ variabilǎ, putȃnd asocia multiple complicații, ceea 
mai importantǎ fiind moartea subitǎ. Particularitatea acestui caz rezidǎ ȋn absența simptomatologiei pȃnǎ ȋn 
decada a patra de viațǎ si debutul prin sincopǎ (citatǎ ȋn literatura de specialitate la debutul patologiei doar la 
15-25% dintre pacienți), simptom cardinal si factor de risc deopotrivǎ pentru apariția morții subite. 
Tratamentul optim alǎturi de regimul igieno-dietetic reprezintǎ premisele unui management adecvat al 
acestor cazuri, cu implicații asupra prognosticului ȋn special prin reducerea riscului de moarte subitǎ. 
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MEDICATIA CARDIOVASCULARĂ ȘI TEORIA HORMONALĂ ASUPRA MUSCULATURII 

NETEDE UTERINE LA ȘOARECE

Roxana Mihaela Barbu, Ionuț Răducu Popescu, Cringuța Paraschiv, Dragos Munteanu, Cristina 
Maria Gavrilescu, Walther Bild

Introducere. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) și sartanii (antagoniștii angiotensinei 
II) sunt medicamente utilizate în tratamentul diverselor afecțiuni cardiovasculare, printre care hipertensiunea 
arterială și insuficiența cardiacă. Între IECA și sartani există multe asemanări, motiv pentru care la pacienții 
care nu tolerează IECA din cauza reacțiilor adverse aceștia pot fi înlocuiți cu sartani. IECA au rolul de a bloca 
o enzimă necesară pentru producerea unei substanțe numită angiotensina II. Aceasta determinînd constricția 
vaselor de sînge, contribuie la buna funcționare a rinichilor și la eliberarea unei alte substanțe care duce la 
reținerea de sare de către rinichi în schimbul eliminării potasiului. Atât sartanii, cât și IECA se administrează 
la pacienții cu insuficientă cardiacă, hipertensiune arteriala cât și pentru prevenția afecțiunilor 
cardiovasculare. Teoria hormonală este una din cele mai importante, având la bază originea  maternă: 
oxitocina și prostaglandinele; originea  placentară: estrogenii  și progesteronul; originea fetală: hormonii 
suprarenali și posthipofizari. În mod normal, înainte de inițierea nașterii, în fluxul sangvin matern există 
cantități mici de oxitocină, fiind considerată primul uterotonic implicat în mecanismul travaliului, fiind 
eliberată de hipofiza anterioară, ca urmare a acțiunii prostaglandinelor. Oxitocina sintetică induce sau 
intensifică contracțiile uterine în timpul travaliului si se administrează în perfuzie intravenoasa, fiind utilizată 
în declanșarea travaliului în sarcina prelungită, în caz de rupere prematură a membranelor, în caz de retenție 
de făt mort intrauterin, menține tonusul uterin dupa naștere, de mare importanță în caz de hemoragie, iar 
asemănător oxitocinei naturale, determină reflexul de ejecție al laptelui. Prostaglandinele reprezintă un factor 
esențial în dezvoltarea travaliului fiind considerate mediatori finali comuni. Ele sunt substanțe ce pot acționa 
atât ca uterotrope, cât și ca uterotone. Prostaglandinele se sintetizează la nivelul deciduei, ca urmare a scăderii 
concentrației progesteronului ce acționeaza direct asupra hipofizei, eliberând oxitocina maternă, fiind foarte 
eficientă. Odată cu sinteza prostaglandinelor în deciduă încep să acționeze uterotonicele, optimizând 
contracțiilor din timpul travaliului și sporind necesarul de calciu intracelular. Prostaglandine sintetice sunt 
folosite pentru inducerea travaliului, impreuna cu oxitocina sintetica, se pot administra oral sau vaginal. 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
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MATERIALE  ȘI  METODE
     Experimentele s-au efectuat pe uter de șoarece (18-25 g) păstraţi în condiţii normale de laborator. După 
sacrificare şi exsanguinare animalului de experienţă, uterul a fost disecat şi secţionat în inele de 3-4 mm. 
Inelele de uter au fost montate în băi de organe de 5 ml cu ser Krebs-Henseleit barbotat cu O -95% şi CO -5% 2 2

o 
la 37 C. Preparatele au fost echilibrate la o tensiune de 1 gr. timp de 60 minute. După echilibrare inelele de uter 

-6 au fost precontractate cu carbacol (10 M) pentru testarea reactivităţii. Pentru determinarea contracţiilor a fost 
utilizată stimularea în câmp electric. Pentru studiul farmacologic al motilității musculaturii uterine, s-au 
folosit fragmente circulare si longitudinale de corp uterin, pentru care s-au trasat curbe doză efect, pornind de 

-9 -5la concentrații molare de 10 M și ajungând până la 10  M. 
REZULTATE
     Pentru înregistrarea contracţiilor musculaturii netede s-au utilizat traductoare de forţă (izometrice) cuplate 
la un sistem computerizat de achiziţie. Testarea agenţilor activi pe musculatura uterină s-a făcut în funcţie de 
mecanismele implicate pe preparatele pregătite. S-au încercat mai multe variante de normalizare pentru 
compararea forţei izometrice maximale dezvoltate de musculatura netedă din diverse localizări şi stadii de 
maturare. În primul rând, studiile de blocare au demonstrat că la nivelul musculaturii uterine feminine, 
legarea se face aproape exclusiv de receptorii de tip AT2, sensibili la PD123177, și foarte puțin la receptorii de 
tip AT1 (blocanți de losartan). 
Cuvinte cheie: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, oxitocina, angiotensina, muschi neted uterin, 
prostaglandina.
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HIPERTENSIUNEA PULMONARĂ PRIMITIVĂ –ABORDARE MULTIDISCIPLINARĂ

1 1,2 1,2 1,2
Andreea Clim , Minela Aida Mărănducă , Nicoleta Dima , Roxana Gănceanu Rusu , Roxana 

3 4 1 1,2Nemțeanu , Ioana Adelina Clim , Ana-Maria Pop ,  Ciprian Rezuş

SCOPUL  LUCRĂRII
Hipertensiunea pulmonară reprezintă o afecțiune cronică progresivă incurabilă cu episoade de 

decompensare acută frecvente și mortalitate ridicată. Datorită nonspecifității simptomelor este diagnosticată 
de obicei tardiv iar în pofida diferitelor strategii terapeutice actuale reprezintă o continuă provocare în 
practica zilnică.
MATERIALE  ȘI METODĂ

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă 34 de ani, diabetic (ADO tratat), cu antecedente de TBC 
pulmonară, care se internează prezentând dureri toracice anterioare cu caracter polimorf şi scădere ponderală 
(aproximativ 25 kg în 4 luni). Examenul clinic relevă cianoza buzelor (în special la frig) şi a extremităţilor 
(fenomen Raynaud), murmur vezicular înăsprit bilateral, TA=120/80 mmHg, zgomote cardiace ritmice, suflu 
sistolic pulmonar grad 3/6, suflu sistolic tricuspidian grad 4/6 și suflu sistolic în focarul mitral grad 3/6, 
semnul Hartzer prezent.
REZULTATE

Investigaţiile efectuate au obiectivat afectarea cardio-pulmonară cu prezența electrocardiografică a 
blocului major de ramură dreaptă și aspectul înalt sugestiv ecocardiografic de hipertensiune pulmonară 
primitivă dezvoltată pe un cord ce prezintă particular elemente constitutive ale cardiomiopatiei hipertrofice 
obstructive. Pacientul a refuzat însă efectuarea cateterismului cardiac drept pentru confirmarea 
diagnosticului de hipertensiune pulmonară şi identificarea tipului hemodinamic. Scintigrafia pulmonară 
efectuată ulterior infirmă suspiciunea diagnostică de tromboembolism pulmonar. S-a instituit tratament 
betablocant, anticoagulant, blocant al canalelor de calciu dihidropiridinic, statină, cu evoluţie clinică 
favorabilă.  

1Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ Iaşi, România

3 Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“ Iași, România
4 Clinica de Obstetrică și Ginecologie  „Dominic Stanca” Cluj-Napoca, România
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CONCLUZII
 În pofida progreselor terapeutice, hipertensiunea pulmonară are un important impact asupra calității vieții, 

limitările funcționale și supraviețuirea acestor pacienți rămân scăzute datorită prognosticului rezervat, 
complicațiilor multiple și a mortalității ridicate iar managementul pacientului impune o evaluare periodică în 
cadrul unei echipe multidisciplinare. 
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ACURATEȚEA DIAGNOSTICULUI  ETIOLOGIC ÎN INTOXICAȚIILE 

POLIMEDICAMENTOASE

1 1 1 1
Roxana Mihaela Barbu , Cringuța Paraschiv , Ionuț Răducu Popescu , Dragos Munteanu , 

1
Cristina Maria Gavrilescu

Introducere. Intoxicațiile medicamentoase apar datorită unor erori ale pacientului prin depășirea zilnică a 
dozei recomandate sau asocierea cu alte medicamente cu acțiune sinergică, erori ale farmacistului 
(nedescifrarea corectă a prescripției, confuzia de substanțe) sau chiar erori ale medicului (prescrierea unor 
doze mai mari, nerespectarea posibilelor interacțiuni medicamentoase cu alte prescripții). Toxicologia clinică 
stabileşte diagnosticul şi aplică măsurile terapeutice urgente pentru resuscitarea şi recuperarea celui intoxicat 
acut. De rapiditatea diagnosticării depinde în mare măsură salvarea victimei, în acest scop un rol
important îl joacă alături de clinician şi specialistul în toxicologie analitică. Toxicologia medicamentelor se 
ocupă cu verificarea preclinică (pe animale de experienţă) a medicamentelor noi sub aspectul inocuităţii, 
toleranţei şi acţiunilor secundare, acestea din urmă se pot depista prin administrarea de supradoze în 
experimentele pe animale. La adulţi intoxicaţiile acute sunt mai frecvente pentru femei decât la bărbaţi, 
ponderea deţinând-o intoxicaţiile medicamentoase, apoi urmează cele cu insecticide, pesticide, substanţe 
caustice și alcool etilic. 
MATERIAL  ȘI METODĂ
      Studiul a inclus un grup de 120 pacienţi cu intoxicații medicamentoase din care 60% de sex feminin, vârsta 
medie de aproximativ 43±15 ani, cel mai frecvente cazuri aflându-se în grupa de vârstă 40-49 ani, de 
proveniență rurală 54%, în general fără ocupație. Informațiile cheie incluse în formatul structurat sunt vârsta, 
sexul, starea civilă a pacientului, istoricul familial, numele/tipul agentului de otrăvire, managementul în 
secție, medicamentele administrate și durata șederii în spital. 
REZULTATE
    Rezultatele au fost analizate pentru următoarele rubrici: incidența agenților de intoxicație, tipurile de 
otrăvuri, demografie precum vârsta, sexul, reședința, starea pacienților cu intoxicație, durata spitalizării după 
episodul de intoxicație acută, incidența de vârstă a tipului de otrăvire, motivul pentru consumul de otravă, 
medicamente utilizate pentru gestionarea intoxicațiilor, rezultatul episodului de otrăvire.

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ Iaşi, România
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 Cele mai frecvente intoxicații s-au remarcat la pacienții cu depresie (85%), mai frecvent la sexul feminin, cu 
vârste sub 45 ani, provenite din mediul urban, preponderent fără ocupație și la pacienții cu encefalopatie 
(37,5%), mai frecvent la sexul feminin, cu vârste sub 45 ani, provenite din mediul urban, preponderent fără 
ocupație. Peste 99% dintre cazuri au fost intoxicații voluntare. Corelația dintre statusul ocupațional și mediul 
de proveniență a evidențiat faptul că 50,8% dintre persoanele erau fără ocupație, 54,5% erau pensionari și 
57,6% erau salariați, preponderent din mediul urban. Dintre combinațiile de medicamente cel mai frecvent 
incriminate în intoxicațiile voluntre au fost benzodiazepine + alcool – 21 pacienți (17,5%); benzodiazepine + 
ADT – 14 pacienți (11,7%); cardiovasculare + alcool – 11 pacienți (9,2%); ADT + alcool – 10 pacienți (8,3%); 
carbamazepin + alcool – 9 pacienți (7,5%). 
Cuvinte cheie: intoxicatii, combinatii de medicamente,  raspuns terapeutic, evolutie.
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DUPĂ SUSPICIUNEA DE INFARCT, INCOTRO?...

1,2
Maura– Gabriela Felea

Introducere: Durerea precordială la adulţi reprezintă un semnal de alarmă ce impune diagnosticul 
diferenţial între etiologia cardio-vasculară, atacul acut de panică, şi patologia pulmonară, gastrică, sau de 
perete toracic.
SCOPUL  LUCRĂRII
      De la o prezentare clinică suspectă de sindrom coronarian acut, investigaţiile au condus către diagnosticul 
de miocardită subacută. Ulterior, evoluţia clinică a sugerat necesitatea evaluării genetice. 
MATERIAL  ȘI METODĂ
     Pacientă în vârstă de 49 ani 5 luni, după un an de premenopauză, prezintă în debut de decembrie 2018, la 
ora 5:00, un prim episod de durere precordială de intensitate mare, iradiind spre apendicele xifoid şi axila 
stângă, ce a cedat spontan după aproximativ 30 minute, agravată de mişcare, însoţită de lipsa acută de aer şi 
anxietate. Durerea a reapărut ca o senzaţie de arsură, timp de 7 zile, ca ulterior să persiste 2 – 3 săptămâni ca o 
jenă precordială.
REZULTATE
    Pe electrocardiograma efectuată la cateva ore distanţă, s-au evidenţiat semne de ischemie în teritoriul 
infero-lateral (cu unde Q mici în DII, DIII, aVF). Coronarografia a identificat coronare epicardice permeabile 
şi fistulă septală 1 – artera pulmonară. La ecocardiografie s-au descris dilatare discretă de ventricul stâng cu 
modificări de cinetică segmentară. ogenă heterozigotă în gena desmoplakinei a confirmat cardiomiopatia 
dilatativă de cauză genetică.
      Analizele efectuate au exclus un proces inflamator acut. Rezonanţa magnetică (IRM) cardiacă 
realizată după 2 luni a relevat volumele indexate de VS la limita superioară a normalului, funcţia sistolică 
(FE) la limita inferioară a normalului (59%, corespunzând unei FE de 45–49% la ecocardiografie), 
trabeculaţii de VS îndeplinind criteriul de non-compactare. 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania
2Centrul Medical Preventis, Iasi, Romania
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Tabloul de aritmie ventriculară cu aspect de BRD cu tendinţa la sistematizare şi antecedentele 
heredocolaterale au impus testarea genetică.
Concluzii: Priza de contrast de tip medio-parietal, cu evoluţie spre epicard la nivel multisegmentar VS, a 
necesitat diferenţierea dintre cicatrici miocardice întinse post-miocardită vs. cardiomiopatie prin non-
compactare miocardică. Mutaţia pat
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ABORDAREA  DIAGNOSTICĂ  A  AMILOIDOZEI CARDIACE

1Daniela Crișu  

     Amiloidoza se referă la un grup de boli caracterizate prin depunerea fibrilelor amiloide în mai multe 
țesuturi ( cum ar fi în ficat, rinichi, ochi, inimă ) fibrile amiloide care rezultă din depunerea necontrolată a 
fragmentelor proteice impachetate anormal.
Amiloidoza cardiaca se refera la infiltrarea miocardului de catre  fibrilele amiloide, generand o 
cardiomiopatie restrictiva si insuficienta cardiaca.
Amiloidoza sistemică este o boală rară, dar frecvența amiloidozei cardiace în rândul pacienților cu 
insuficienta cardiaca  este din ce în ce mai recunoscută.1
Un algoritm diagnostic bazat pe  utilizarea scintigrafiei osoase cu tehnetiu  poate diferentia amiloidoza cu 
transtiretina de amiloidoza AL.2

1.Panagiota Kyriakouet all.Diagnosis of cardiac amyloidosis: a systematic review on the role of imaging 
and biomarkers. BMC Cardiovasc Disord. 2018; 18: 221.
2.Julian D. Gillmoreet all. Nonbiopsy Diagnosis of Cardiac Transthyretin Amyloidosis. Circulation. 
2016;133:2404-2412.

1 Clinica de cardiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România
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DIGOXINUL ȘI HIPOPOTASEMIA - COMBINAȚIA PROARITMICĂ PERFECTĂ

1,2 1,2 1 1Alexandru Bostan , Dora Diana Astratinei , Bogdan Alexandru Artene , Mihaela Handaric , 
1 1 1,2 1,2,3Carina Ureche ,Țăpoi Laura , Ștefan Ailoaei ,  Cristian Stătescu

SCOP
    Dezechilibrele hidroelectrolitice, în special hipopotasemia și hipomagneziemia, au rol devedit de potențare 
a efectului toxic al digoxinul și apar mai frecvent la pacientul vârstnic ca urmare a tratamentului diuretic. 
Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 81 de ani, hipertensivă ,cu istoric de fibrilație atrială permanentă, 
insuficiență cardiacă cronică clasa II NYHA și ciroză hepatită virală cu virus C ce se adresează unei clinici de 
geriatrie pentru fenomene de anasarcă. În urma tratamentului de depleție hidrică cu furosemid i.v și a 
toracocentezei evacuatorie, pacienta aflandu-se sub tratament cronic cu digoxin, continuat și pe durata 
spitalizării, pacienta instaleaza stop cardiorespirator prin tahicardie ventriculară resuscitat, moment în care se 
decide transferul în clinica noastră de cardiologie.                 
MATERIALE  ȘI METODE
     La admisia în clinica de cardiologie, examenul fizic obiectivează zgomote cardiace  tahiaritmice, 110/min, 
edeme gambiere importante, torace evazat la baze, murmur vezicular abolit la baza hemitoracelui drept și în 
2/3 bazale a hemitoracelui stâng, abdomen destins pe seama lichidului de ascită. Biologic: Hemoleucograma 
în limite normale, INR spontan 1,51, sindrom de colestază: GGT 284 U/L, Bilirubină totală 3,06 mg/dl, 
funcție renală în limite normale. K seric 2,9 mEq/L. S-a dozat digoxinemia care este in limite normale: 0,53 
ng/ml. Electrocardiograma obiectivează fibrilație atrială cu AVM 95/min, axa QRS +30, progresie lentă a 
undei R în V1-V3, unde T negative în V1-V3, undă U prezentă, QTc>30%. Ecocardiografic, FEvol- 42%, 
cavități cu dimensiuni normale, absența licidului pericardic. VCI-22mm, fără colaps. Radiografia toracică și 
ecografia abdominală pun în evidență pleurezia, respectiv, lichidul de ascită în cantitate mare.                                                             
REZULTATE
     La > 48h de la sistarea digoxinului din schema terapeutică, corecția lentă a hipokaliemiei și administrare de 
MgSO4, sub monitorizare Holter ECG/24h, pacienta se bradicardizează până la 25 bpm, iar în așteptarea 
cardiostimulării electrice temporare, instalează un al doilea stop cardio-respirator prin asistolă. 

1Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Departamentul de Cardiologie, Iași, România. 
2Departamentul de Electrofiziologie, Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Iași, România. 
3Universitatea de Medicină și Farmacie  "Grigore T. Popa", Iași, România
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După aproximativ 8 minute de masaj cardiac extern cu administrare de Adrenalină și Atropină, activitatea electro-
mecanică se reia, moment în care se realizează cardiostimularea electrică temporară. După normalizarea 
bilanțului hidro-electrolitic: corecția lentă a hipopotasemiei, toracocenteze repetate pentru îmbunătățirea 
dinamicii respiratorii, pacienta a beneficiat de implantare de pacemaker unicameral VVI și tratament betablocant 
pentru controlul frecvenței. Istoricul de hemoragie digestivă superioară nu a făcut posibilă recomandarea 
tratamentului anticoagulant la domiciliu. 
 CONCLUZII
    Terapia depletitivă intensă: furosemid i.v, toracocenteză evacuatorie, la un pacient vârstnic, cu multiple 
comorbidități, tratat cu digoxin, fără o monitorizare strictă a bilanțului electrolitic, creaza un teren favorabil 
instalării aritmiilor ventriculare maligne. Imposibilitatea administrării medicației bradicardizante, sensibiltatea 
crescută la mici variații ale potasiului seric, au făcut rațională decizia cardiostimulării electrice permanente.
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FRACTURA DE ELECTROD: COMPLICAȚIE PRECOCE DIAGNOSTICATĂ TARDIV LA UN 

PACIENT CU MACEMAKET PERMANENT

1,2 1,2 1 1Alexandru Bostan , Dora Diana Astratinei , Bogdan Alexandru Artene , Mihaela Handaric , 
1 1 1,2 1,2,3Carina Ureche ,Țăpoi Laura , Ștefan Ailoaei ,  Cristian Stătescu

SCOP
      Fractura de electrod este o complicație rară, dar cunoscută la pacienții purtători de pacemaker definitiv sau 
defibrilator cardiac implantabil. Aceasta complicație apare cu o incidenta ce variază de la 0,1 la 4,2% pacienți 
implantați pe an, iar incidența crește progresiv cu timpul de la implant. Vă voi prezenta cazul unui pacient în 
vârstă de 60 de ani, cu pacemaker unicameral tip VVIR, implantat în urmă cu 2 ani pentru bloc 
atrioventricular complet si fibrilație atrială, ulterior pierdut din evidență, care actualmente se prezintă pentru 
amețeli, fatigabilitate și palpitații. Pacientul declară reapariția simptomatologiei la scurt timp după momentul 
implantului, dar din motive subiective nu s-a prezentat in vederea urmăriri aferente tipului de dispozitiv.
MATERIAL ȘI METODE
     Examenul fizic obiectivează bradicardie importantă, 36 bpm, cu puls regulat, și semne de decompensare a 
insuficienței cardiace. Electrocardiograma obiectivează bloc atrioventricular total cu cu ritm joncțional de 
scăpare de aproximativ 40/min, cu atrii in flutter atrial și malfuncție de pacing al pacemakerului; sensing 
corect, dar spike-ul de stimulare  neurmat de captură. Radiografia toracică efectuată arată întreruperea 
parțială a continuității electrodului ventricular drept la nivel subclavicular. Interogarea pacemakerului 
obiectivând malfuncția de pacing și impedanța > 2500 ohmi confirmând  astfel diagnosticul de fractură de 
electrod. Graficul impedanței electrodului de stimulare arată creșterea bruscă a impedanței la scurt timp după 
externarea pacientului ceea ce coincide cu reapariția simptomatologiei de dinainte de implant relatată de 
pacient.
REZULATATE
    Ca tratament s-a optat pentru implantarea unui nou electrod ventricular drept, iar electrodul vechi a fost 
abandonat. Parametri obținuți cu noul electrod au fost: sensing 15 mV, prag de stimulare: 0,8 V cu 0,4 ms și o 
impedanță de 637 ohmi, fiind programat VVIR 75-120 bpm. Simptomatologia pacientului s-a remis aproape 
în totalitate după introducerea tratamentului standard al insuficienței cardiace.

1Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Departamentul de Cardiologie, Iași, România. 
2Departamentul de Electrofiziologie, Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, Iași, România. 
3Universitatea de Medicină și Farmacie  "Grigore T. Popa", Iași, România
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 Controlul la 1 lună obiectivează funcționarea optimă a dispozitivului, iar simptomatologia pacientului remisă 
în totalitate.
CONCLUZII
     Simptomatologia determinată de fractura de electrod poate varia semnificativ, depinzând în mare măsură 
de gradul de dependență de pacemaker și include de la fatigabilitate, amețeli, până la stări presincopale și 
sincope. Integritatea electrodului poate fi evaluată prin măsurarea impedanței  care variază între 200 -1500 
ohmi. O creștere mai degrabă bruscă decât una graduală a impedanței peste limita de normalitate, însoțită de 
malfuncție de pacing/sensing reprezintă o dovadă clară de fractură.  Fractura electrodului poate apărea la 
punctul de intrare in vena subclavie, la locul de ligatură și fixare, sau în orice punct de angulație excesiva a 
electrodului. În cazul pacientului nostru, un nou electrod a fost implantat fără complicații. S-a decis 
abandonarea sondei defecte, explantul fiind rațional doar la pacienții la care sonda defectă determină aritmii 
amenințătoare de viață sau interferă cu noul electrod.  
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