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CAZ COMPLEX CU SINCOPE REPETITIVE ŞI TOT MAI MULTE CAUZE POSIBILE
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Avem in observație o pacientă cunoscută cu 
patologie complexă, ce prezintă sincope 
repetitive de mai mulți ani, cu mai multe 
cauze posibile identificabile, dintre care 
mecanismul dominant îl atribuim 
hipertensiunii pulmonare severe dar și 
istoricului de tulburări de ritm și de 
conducere, anemie, cervicartroză, neuropatie 
diabetică, hipotiroidism, caz interpretat la 
prima vedere ca posibilă hipertensiune 
pulmonară trombembolică in context 
paraneoplazic,. Se întâmpină dificultăţi în 
administrarea terapiei anticoagulante datorită 
sangerărilor digestive, precum şi în 
aprecierea oportunităţii cardiostimulării (BAV 
grad II 2:1 documentat, dar nelegat în mod 
evident de sincopă.)
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Variabilitatea cauzalității sincopei presupune 
o serie variată de teste diagnostice pentru 
depistarea cu exactitate a cauzei acesteia și 
tratament corespunzător.
Dacă incertitudinea persistă este importantă 
evaluarea riscului de prognostic grav 
ascociat cu evenimente cardio-vasculare 
sau moarte subită. 
Pe langă tratamentul hipertensiunii 
pulmonare, având in vedere tulburarile de 
conducere trebuie să luam in considerare 
indicația implantării unui stimulator cardiac.
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Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 66
ani, cunoscută cu DZ tip II, cu neoplasm
tiroidian operat si radiotratat, hipotiroidism cu
tratament substitutiv, HTP severă (2016), sincope
repetitive, aritmie ESSV, FiA paroxistică, BRD
minor, bloc AV gr.II, Mobitz II intermitent.
Pacienta a prezentat 2 episoade sincopale
recente, motiv pentru care se prezintă pentru
investigații suplimentare și tratament.
În etapele de diagnostic s-au folosit date clinice,
paraclinice și imagistice.

Obiectiv : stare generală moderat influențată, TA 
140/80mmHG, zgomote cardiace ritmice cu AV 80 
bpm.
Paraclinic : anemie hipocromă, microcitară medie 
hiposideremică, Test ADLER pozitiv.
EKG la internare: RS, AV=77 bpm, ax QRS 
intermediar, unde T difazice V1-V5, BRD minor.
Holter EKG episoade de aritmie extrasistolică
ventriculară și supraventriculare repetate şi
fibrilație atrială autolimitată.
Ecocardiografie: VD>VS, VS mic  hipertrofic, SIV 
sigmoid, insuficiență tricuspidiană medie,
insuficiență mitrală ușoară, TAP, APS, APD mult 
dilatate, PAPs =90 mmHG.
EEG: În limite normale, fără semne de patologie 
acută.
CT cranian nativ fără semne de patologie acută.

Endoscopia digestivă superioară evidenţiază 
hernie hiatală voluminoasă, iar colonoscopia
decelează diverticuloză de colon şi polip recto-
sigmoidian care a fost supus biopsiei.

RMN cardiac dilatație anevrismală trunchi arteră
pulmonara și artere pulmonare bilateral,
cu cavități cardiace nedilatate,
dar cu raport VD/VS supraunitar,mișcare parado-
xală de sept cu semnul literei D sistolo-
diastolic și cu hipokinezie de perete antero-lateral
VD, dar cu funcțiile sistolice VS,VD prezervate,
regurgitare mitrală si tricuspidiană medie.
Pe perioada internarii, pacienta a beneficiat de 
tratament cu diuretice, vasodilatatoare, tratament
substitutiv tiroidian,antidiabetice orale și substituție
cu Fe intravenos.
Menționăm ca pe parcursul internării pacienta a 
prezentat 3 episoade sincopale.
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Sincopa este definită ca o PTSC datorată
hipoperfuziei cerebrale, caracterizată prin
debut rapid, durată scurtă și recuperare
spontană, completă.

Cauzele sincopei pot să fie variate:
cardiace, neurologice, vagale, sincopa de
sinus carotidian, hipotensiunea ortostatică,
altele.

Clasificarea fiziopatologică a sincopei este
centrată pe scăderea tensiunii arteriale,
având drept caracteristică definitorie,
scaderea fluxului sanguin cerebral global.


