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Anevrism de sinus Valsalva drept fisurat, descoperit întâmplător

INTRODUCERE

MATERIAL ȘI METODĂ

Text

REZULTATE

Text  Avem in discuție cazul unei paciente în vârstă de 18 
ani, asimptomatică,fără patologie cardiacă cunoscută, 
care este diagnosticată întâmplător cu o malformație
congenitală, respectiv anevrism de sinus Valsalva
drept fisurat în calea de ejectie VD, cu shunt stânga-
dreapta mic, fără consecințe hemodinamice
semnificative.
Datele din literatură precizează importanța 
tratamentului chirurgical în cazurile simptomatice, fie 
prin chirurgie clasică, fie prin interventie noninvazivă
transcateter, ambele cu un prognostic foarte bun, iar
cazurile asimptomatice necesită monitorizare
periodică pentru a preîntâmpina apariția posibilelor
complicații.

DISCUȚII

Text

În concluzie, pacienta a fost disgnosticată cu ajutorul
investigațiilor specifice(ecografie transesofagiană, 
RMN cardiac) cu anevrism de sinus Valsalva drept cu 
shunt stânga -dreapta, fără modificări ale 
parametrilor functionali , fără consecințe 
hemodinamice semnificative .
Se externează cu recomandarea evitării eforturilor
fizice intense, profilaxia endocarditei infecțioae și
control cardiologic periodic la 2 ani, pentru a 
preîntâmpina eventualele complicații care pot apărea
în evoluția acestei cardiopatii congenitale.
Datorită faptului că patologia a fost diagnosticată
incidental, pacienta fiind fără acuze, ne asteptăm la o 
evoluție favorabilă.
Pacienta a primit acordul medicului specialist pentru a 
participa la concursul de admitere pentru Academia de 
Poliție.
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Anevrismele de sinus Valsalva pot fi
congenitale sau dobândite.Sunt de 4 ori mai
frecvente la barbați decât la femei și de 5 ori
mai frecvente la rasa asiatică decât la 
celelalte rase.
Anevrismele nerupte pot fi asimptomatice și
descoperite întâmplător, sau pot fi
simptomatice provocând efect de masă
asupra structurilor cardiace adiacente.
Anevrismele rupte provoacă shunt aorto-
cardiac și se pot manifesta ca insuficiență
cardiacă congestivă progresivă , durere
toracică anterioară însoțită de dispnee, sau
în cazuri extreme stop cardiac.
Ambele tipuri de anevrisme pot avea
complicații potențial fatale, însă după
tratament prognosticul este unul favorabil.
Cele mai multe pot fi diagnosticate prin
ecocardiografie , însă examinările RMN sau
CT pot aduce informații anatomice
suplimentare necesare,

Va fi prezentat cazul unei paciente de 18 ani, 
asimptomatică, fără patologie cardiacă
cunoscută, căreia în urma unui consult 
cardiologic de rutină (înaintea admiterii la 
Academia de Poliție )i s-a recomandat
efectuarea de investigații suplimentare, 
deoarece s-a suspicionat persistența de canal 
arterial.
Pacienta a fost examinată clinic, paraclinic și
imagistic prin ecografie transesofagiană și RMN 
cardiac.

Examen clinic:normal la internare
Paraclinic: analize în limita intervalelor de referință
EKG: RS, Av=80bpm, ax QRS intermediar, fără modificări ST-T

Ecocardiografie transtoracică:cavităti de dimensiuni normale,valva mitrală mai îngroșată cu regurgitare usoară, fără prolaps semnificativ, 
dilatare de sinus Valsalva drept , cu comunicare cu tractul de ejecție a VD, cu shunt stânga-dreapta și raport Qp/Qs  unitar, SIA, SIV intacte.

Ecocardiografia transesofagiană a evidențiat cavități cardiace de dimensiuni normale,  SIA intact, VM mobilă, competentă. VAo tricuspă, 
prezintă insufiență aortică excentrică ușoară.Ao inel=19mm, la nivelul sinusurilor =37mm, sinusul Valsalva drept dilatat anevrismal cu 
comunicare la acest nivel spre RVOT și shunt stânga-dreapta de tip restrictiv.

RMN cardiac efectuat evidențiază anevrism de sinus Valsalva drept, cu fisură și comunicare cu ventriculul drept, realizând shunt aorto-cardiac 
stânga-dreapta , fără obstrucție semnificativă a căii de ejectie a VD sau consecințe hemodinamice semnificative asupra circulației
pulmonare(Qp/Qs=1,13).
Funcții sistolice VS, VD prezervate. Regurgitare mitrală minoră.


