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REZUMAT
În cazul tuturor aritmiilor susţinute, diagnosticate sau documentate ECG, şi în anumite boli de fond fǎrǎ nici 
o manifestare aritmicǎ actualǎ sau antecedentǎ, este necesarǎ aprecierea riscului de (re)apariţie a unei 
tulburǎri de ritm, cu referire îndeosebi la tahicardia ventriculară sau fi brilaţia ventriculară ca evenimente 
potenţial letale. Evaluarea riscului aritmic include, alǎturi de citirea atentǎ a ECG standard, o serie de 
investigaţii utile intrate mai mult sau mai puţin în rutinǎ. Vom prezenta câteva caracteristici ale principalelor 
metode non-invazive de evaluare a riscului aritmic.
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 ABSTRACT
In patients with documented sustained arrhythmias, and in certain diseases with no prior arrhythmic expression, 
it is necessary to evaluate the risk for occurrence or re-occurrence of potential lethal rhythm disorders, like 
ventricular tachycardia or ventricular fi brillation. The arrhythmia risk assessment includes, besides standard 
electrocardiography, a series of investigations with more or less established utility. We present some characteristics 
of non-invasive methods for arrhythmia risk assessment.
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 CONSIDERAŢII GENERALE

În cazul tuturor aritmiilor susţinute, diagnosticate 
sau documentate electrocardiografi c, şi în anumite 
boli de fond fǎrǎ nici o manifestare aritmicǎ actualǎ 
sau antecedentǎ, este necesarǎ aprecierea riscului 
de (re)apariţie a unei tulburǎri de ritm, cu referire 
îndeosebi la tahicardia ventriculară (TV) şi fi brilaţia 
ventriculară (FV) ca evenimente potenţial letale 
(1, 2). 

Evaluarea riscului aritmic (sau, prin extensie, a 
riscului vital în cazul TV/FV) include, alǎturi de 
citirea atentǎ a electrocardiogramei (ECG) stan-
dard, o serie de investigaţii utile intrate mai mult 
sau mai puţin în rutinǎ (Tabelul 1) (3). 

Complexitatea acestor explorǎri rezidǎ nu numai 
în profunzimea lor, ci şi în gradul de sofi sticare a 
aparaturii utilizate (ce implicǎ şi costuri mari), pre-
cum şi în nivelul de antrenament şi pregǎtire al per-
sonalului medical implicat.

Vom prezenta în continuare câteva caracteristici 
ale principalelor metode non-invazive de evaluare 
a riscului aritmic.

ELECTROCARDIOGRAMA STANDARD

ECG standard continuă să fi e un excelent mijloc 
de evaluare cardiologică neinvazivă, mai ales prin 
larga sa accesibilitate şi prin bogata susţinere cu 
datele acumulate de-a lungul timpului.
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Elementele de interes sunt, în primul rând, cele 
care vizează aritmiile ventriculare: 

bătăile premature ventriculare (BPV) cu mor-• 
fologie profund alterată, sau polimorfe, ori 
cu interval de cuplaj scurt;
dublete ventriculare frecvente, polimorfe, cu • 
cuplaj interectopic scurt;
episoade de tahicardie ventriculară nesus ţi-• 
nută (TVNS), surprinse întâmplător;
ritm idioventricular accentuat cu alură ven-• 
triculară > 100/min;
semne de hipertrofi e ventriculară stângă im-• 
portantă;
durata QRS > 120 ms (blocuri bi- şi trifas-• 
ciculare) la bolnavi cu insufi cienţă cardiacă;
durata QRS > 160 ms la cei cu bloc complet • 
de ramură stângă;
alternanţă evidentă de undă T (la nivel de • 
macrovolţi);
dispersie a intervalului QT > 100 ms.• 

Creşterea dispersiei intervalului QT (interval 
QT maxim – interval QT minim) a fost asociată cu 
creşterea vulnerabilităţii pentru tahicardie ventri-
culară monomorfă şi fi brilaţie ventriculară la pa-
cienţii post-infarct miocardic (5). Acest parametru 
are însă recomandări controversate din cauza unor 
studii cu rezultate negative şi a problemelor de na-
tură metodologică (identifi carea exactă a sfâr şitului 
unde T pe ECG standard este difi cilă). Rămâne un 
marker aproximativ al unei anomalii generale de 
re polarizare.

ELECTROCARDIOGRAFIA AMBULATORIE 
(HOLTER)

Folosirea de tehnici de înregistare ambulatorie 
continuă sau intermitentă poate fi  foarte utilă în 
diagnosticarea unei artimii suspectate, în stabilirea 
frecvenţei ei şi raportarea simptomelor la prezenţa 
aritmiei (4). Pot fi  detectate episoade de ischemie 
miocardică silenţioasă. O înregistare continuă 
Holter pe 24-48 ore are o probabilitate mai mare de 
a detecta o aritmie atunci când se ştie sau se sus-
pectează că aceasta apare cel puţin o dată pe zi. 
Pentru episoade sporadice ce produc palpitaţii, 
ame ţeli sau sincopă, dispozitivele implantabile 
con   venţionale de monitorizare a evenimentelor 
sunt mai adecvate, întrucât ele pot înregistra pe pe-
rioade mai lungi de timp. 

Noile dispozitive implantabile de înregistrare 
sunt capabile de monitorizare îndelungată a ritmului 
şi pot fi  activate de către pacient sau automatic prin 
criterii prestabilite. Deşi aceste dispozitive necesită 
implantare chirurgicală, ele sunt extrem de utile 

pentru diagnosticarea tahiaritmiilor severe şi bra-
diaritmiilor la pacienţii cu simptome amenin ţătoare 
de viaţă ca sincopa.

Cel mai important instrument de stratifi care re-
zultat din analiza înregistrărilor Holter este varia-
bilitatea ritmului cardiac (HRV).

În inima normală, ritmul cardiac nu este perfect 
regulat, ci variază în cursul zilei în funcţie de 
balanţa dintre activitatea simpatică şi cea parasimpa-
tică. HRV reprezintă o măsură a modulaţiei sim-
patico-vagale.

Analiza HRV este o metodă noninvazivă care 
determină infl uenţa activităţii sistemului nervos ve-
getativ asupra frecvenţei cardiace la nivelul no-
dulului sinusal.

În ultimii ani, s-a arătat că afectarea funcţiei sis-
temului nervos vegetativ joacă un rol important în 
geneza aritmiilor ventriculare.

HRV poate fi  analizată în domeniul timp sau în 
domeniul frecvenţă utilizând o monitorizare de 24 
ore pe ECG Holter, cel mai folosit parametru folosit 
fi ind SDNN = deviaţia standard a mediei tuturor in-
tervalelor RR normale din 24 ore (valoarea prag 
uti lizată pentru HRV deprimată este SDNN < 70 ms).

Valoarea predictivă pozitivă a HRV pentru stra-
tifi carea riscului este modestă. În prezent, pentru a 
îmbunătăţi valoarea predictivă a HRV este necesară 
combinarea cu alţi factori de risc, în ciuda valorii 
sale de factor de risc independent în predicţia mor-
talităţii şi a complicaţiilor artimice.

Analize multivariate au arătat că cea mai sen-
sibilă combinaţie de predictori ai evenimentelor 
ari tmice este asocierea dintre reducerea HRV şi 
SAECG pozitivă (potenţiale ventriculare tardive 
po zitive).

TURBULENŢA RITMULUI CARDIAC
(HEART RATE TURBULENCE – HRT) 

Constă în variaţii ale ciclului sinusal determinate 
de apariţia unei bătăi premature ventriculare. Au 
fost defi niţi doi parametri: turbulence onset (TO) şi 
turbulence slope (TS), care se calculează prin for-
mule matematice implementate în programele 
dispozitivelor Holter. Validitatea HRT ca factor de 
risc pentru mortalitatea cardiacă a fost confi rmată 
de către studiul ATRAMI (6-8).

Un alt parametru de risc aritmic care refl ectă 
dinamica ritmului cardiac este capacitatea de de-
celerare (deceleration capacity) (8); descrie com-
portamentul mediu al frecvenţei cardiace în pe-
rioadele când inima încetineşte. S-a dovedit un 
parametru puternic şi independent pentru predicţia 
riscului post-infarct, având acurateţe mai mare 
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decât măsurile convenţionale ale variabilităţii frec-
venţei cardiace.

DETERMINAREA SENSIBILITĂŢII 
BAROREFLEXE

Este un test de provocare pentru evaluarea abi-
lităţii sistemului nervos vegetativ de a răspunde la 
un stimul prin creşterea eliberării de acetilcolină 
(prin activare refl exă vagală); există mai multe me-
tode, dar cea mai utilizată este observarea răs pun-
sului refl ex al frecvenţei cardiace la activarea/de z-
activarea fi ziologică a baroreceptorilor în urma 
modifi cărilor de presiune arterială determinate de 
un medicament vasoactiv (fenilefrina) (9).

POTENŢIALELE TARDIVE VENTRICULARE

Medierea semnalului complexului QRS (SAECG 
– signal averaged electrocardiography) permite 
evi  denţierea unor potenţiale de mică amplitudine, 
de ordinul microvolţilor, posibil prezente la sfârşitul 
complexului QRS, reprezentând depolarizarea unor 
zone din miocardul ventricular (zone de conducere 
lentă), de la care s-ar putea declanşa aritmii prin 
me canism de reintrare (10).

Parametrii standardizaţi folosiţi şi valorile nor-
male pentru aceştia (cu limita inferioară a fi l trului 
la 40 Hz) sunt:

Durata totală a vectorului fi ltrat fQRS • 
(fQRSD) < 114 ms;
Amplitudinea semnalului în ultimele 40 ms • 
(root mean square – RMS40) ≥ 20 µV;
Durata semnalului de la sfârşitul fQRS cu • 
amplitudine < 40 µV (high frecquency low-
amplitude signal – HFLA sau low amplitude 
signal – LAS) < 39 ms.

Depăşirea valorilor normale este etichetată ca 
potenţiale ventriculare tardive prezente/SAECG 
po  zitivă.

Potenţialele tardive indică regiuni de miocard 
anormal ce prezintă conducere lentă, o anomalie de 
substrat ce permite aritmii ventriculare prin re-
intrare şi se crede că servesc ca marker al pre zenţei 
unui substrat electrofi ziologic pentru tahi aritmii 
ventriculare prin reintrare. Prezenţa unei SAECG 
anormale creşte riscul de evenimente ariti mice de 
6-8 ori post-infarct miocardic.

SAECG la nivel ventricular s-a dovedit un test 
neinvaziv util pentru stratifi carea riscului pentru 
tahicardii ventriculare, în special la supravieţuitorii 
unui infarct miocardic.

Ea are o valoare predictivă negativă înaltă, dar o 
scăzută valoare predictivă pozitivă.

Două abordări sunt promiţătoare pentru îmbună-
tăţirea valorii predictive. Una se referă la varia bi-
litatea criteriilor de anormalitate în funcţie de in-
dicaţia clinică, iar cealaltă la combinarea analizei 
SAECG în domeniul timp şi frecvenţă.

De asemenea, pentru realizarea unei mai bune 
stra tifi cări a riscului pentru evenimente aritmice, se 
indică folosirea unui algoritm cuprinzând: varia bi-
litatea frecvenţei cardiace, sensibilitatea baro re-
fl exă, dispersia QT, alternanţa undei T, monito ri-
zarea ECG ambulatorie (Holter).

ALTERNANŢA UNDEI T LA NIVEL DE 
MICROVOLŢI 

(MICROVOLT T-WAVE ALTERNANS – MTWA)

Este un factor de risc aritmic care pleacă de la 
observaţiile mai vechi ale apariţiei unor unde T vi-
zibil alternante în morfologie şi/sau amplitudine 
(al ternanţă macroscopică) înaintea declanşării unei 
tahicardii ventriculare polimorfe de tip torsada vâr-
furilor sau unei fi brilaţii ventriculare, atât în con-
diţii clinice, cât şi experimentale (11). Posibi litatea 
existenţei unei alternanţe microscopice, care nu 
poate fi  detectată pe o electrocardiogramă standard, 
cu aceeaşi valoare de predicţie de aritmie ven-
triculară malignă, a fost comunicată pentru prima 
dată în 1982 şi confi rmată practic ulterior prin mai 
multe metode sofi sticate de analiză a undei T şi in-
tervalului QT (metoda spectrală, demodularea com-
plexă a semnalului ECG, metoda corelării în do-
meniul timp).

Fiind dependentă de frecvenţa cardiacă, MTWA 
este măsurată în cursul probei de efort, prin pacing 
atrial sau tahicardizare farmacologică. 

În cel mai mare studiu publicat, pe 836 de pa-
cienţi, MTWA s-a corelat cu moartea subită şi FV 
resus citată, şi s-a confi rmat puterea predictivă ne-
gativă excelentă (99,5%).

Metaanaliza realizată de Gehi şi colab. (12) a 
plecat de la premisa că studiile care au evaluat mi-
croalternanţa undei T ca predictor de moarte subită 
şi de aritmii ventriculare au fost limitate de numărul 
mic de pacienţi şi de lipsa de uniformitate a loturilor. 
Autorii au analizat toate studiile prospective cu 
MTWA măsurată la efort, realizate în perioada 
ianuarie 1990 – decembrie 2004.

Valoarea predictivă pozitivă a MTWA pentru 
evenimentele aritmice a fost de 19,3% (95% confi -
dence interval (CI) 17,7% - 21,0%), valoarea pre-
dictivă negativă a fost de 97,2% (95% CI 96,5% - 
97,9%), şi riscul relativ în analiza univariată a fost 
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de 3,77 (95% CI 2,39 – 5,95). Nu au fost diferenţe 
de valoare predictivă între grupul de insufi cienţă 
car  diacă ischemică şi non-ischemică. Valoarea pre-
dictivă pozitivă a variat semnifi cativ în funcţie de 
substrat. La pacienţii care au avut infarct mio cardic 
în antecedente, valoarea predictivă pozitivă a 
MTWA a fost cea mai mică. Autorii metaanalizei 
au studiat şi predictorii independenţi din analiza 
multivariată, din cele trei studii prospective care au 
făcut aceasta analiză. În toate cele trei studii mi-

croalternanţa undei T a fost printre predictorii inde-
pendenţi ai aritmiilor ventriculare şi morţii subite 
cardiace.

Microalternanţa undei T s-a dovedit a-şi păstra 
valoarea predictivă şi la pacienţii cu funcţie sistolică 
a ventriculului stâng normală. Într-un studiu al lui 
Ikeda şi colab., la 1.003 pacienţi, valoarea predictivă 
negativă a MTWA a fost de 99,6%, iar riscul relativ 
în analiza multivariată a fost de 19,7 (5,5-70,4; 
p < 0,0001).
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