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PROBLEME DE DIAGNOSTIC12

REZUMAT
Am efectuat un studiu la pacienţi post-infarct miocardic (IM) pentru a clarifi ca acurateţea predictivă şi utilitatea 
microalternanţei undei T (microvolt T-wave alternans – MTWA), comparativ cu alte tehnici invazive şi non-
invazive.
Am inclus 120 de pacienţi (74 bărbaţi, 46 femei, vârsta medie 62,3 ± 15,2 ani la bărbaţi şi 64,2 ± 13,8 ani la 
femei), cu antecedente de infarct miocardic, fără aritmii ventriculare susţinute în antecedente. Pacienţii au 
fost evaluaţi prin ECG, ecocardiografi e, Holter, ECG cu mediere de semnal (SAECG), MTWA şi studiu 
electrofi ziologic. Urmărirea medie a fost de 14 luni.
Testul MTWA a avut o valoare predictivă negativă bună pentru evenimentele aritmice la pacienţii post-IM şi 
poate fi  utilizat pentru stratifi carea riscului. Considerăm că la pacienţii cu MTWA pozitivă este necesară eva-
luarea invazivă în continuare, respectiv studiul electrofi ziologic.
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 ABSTRACT
We performed a study of MTWA in post-myocardial infarction patients to clarify the predictive accuracy and 
usefulness of MTWA compared to other invasive and non-invasive techniques.
We enrolled 120 patients (74 men, 46 women, mean age 62.3 ± 15.2 years in men, and 64.2 ± 13.8 years in 
women) with a history of myocardial infarction but no prior sustained ventricular arrhythmias. Patients were 
assessed by ECG, echocardiography, Holter, signal averaged ECG, MTWA, and electrophysiology study. Mean 
follow-up was 14 months.
The MTWA test had a good negative predictive value for arrhythmic events in post-MI patients and can be used 
for risk stratifi cation. We consider that in patients with positive MTWA further invasive evaluation, respectively 
electrophysiology study, is necessary.
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INTRODUCERE

Evaluarea riscului aritmic urmăreşte stratifi carea 
bolnavilor în grupe de risc care să permită alegerea 
celei mai potrivite terapii conform ghidurilor de 
practică medicală sau conform unor achiziţii tera-
peutice noi. Identifi carea grupelor de pacienţi cu 
risc crescut de a dezvolta aritmii maligne ce ar 
putea conduce la moarte subită cardiacă aritmică se 

impune deoarece aceştia ar putea benefi cia de un 
tratament profi lactic adecvat prin optimizarea tera-
piei orale, tehnici de revascularizare sau implan tare 
de cardioverter defi brilator (ICD) (1).

OBIECTIVE

Ne-am propus să studiem utilitatea Micro alter-
nanţei de undă T (MTWA) în stratifi carea ris cului 
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aritmic la pacienţii cu infarct miocardic în ante ce-
dente, şi să determinăm corelaţiile MTWA cu alte 
variabile de risc aritmic.

MATERIAL ŞI METODE

Studiul a cuprins 120 de pacienţi cu infarct mio-
cardic în antecedente, internaţi în Centrul de Car-
diologie Craiova; a fost un studiu prospectiv şi re-
trospectiv, desfăşurat pe durata a trei ani.

Criteriile de includere au fost: infarct miocardic 
în antecedente confi rmat pe baza documentelor me-
dicale (diagnostic susţinut pe criterii clinice, ECG, 
enzimatice), prezenţa ritmului sinusal, trata ment 
me  di camentos stabil.

Criteriile de excludere au fost: fi brilaţia atrială, 
insufi cienţa cardiacă decompensată, eveniment co-
ro narian acut în ultimele 6 săptămâni (anamnestic), 
contraindicaţii de efectuare a testului de efort sau a 
pacingului atrial.

S-a obţinut consimţământul informat al fi ecărui 
pacient.

Evaluarea pacienţilor 
Electrocardiograma standard•  în 12 derivaţii 
a fost efectuată la includere folosind un elec-
tro car diograf General Electric MAC 5500.
Potenţialele ventriculare tardive (PVT)• 
Pentru măsurarea acestora am folosit acelaşi • 
electrocardiograf General Electric MAC 5500. 
Au fost socotite drept criterii pentru existenţa 
poten ţialelor tardive (folosind un fi ltru „trece 
– sus“ de 40 Hz): durata QRS fi ltrat > 114 ms; 
HFLA > 38 ms; RMS40 < 20 μV.
Înregistrările Holter• 

S-au făcut înregistrări ECG de 24 de ore folosind 
un sistem Zymed Philips. Date analizate: prezenţa 
episoadelor de tahicardie ventriculară susţinută sau 
nesusţinută, alura ventriculară medie pe 24 de ore, 
SDNN – deviaţia standard a intervalelor R-R nor-
male, SDANN5 – deviaţia standard a mediilor in-
ter valelor R-R normale calculate pe câte 5 minute, 
RMSSD – rădăcina pătratică medie a mediei pă tra-
telor diferenţelor între intervalele R-R normale 
succesive.

Microalternanţa undei T • 
A fost determinată cu ajutorul unui sistem Hear-

Twave II (Cambridge Heart, Inc), în timpul efortului 
fi zic la cicloergometru sau prin pacing atrial.

Criterii de pozitivitate/negativitate: • test po zi-
tiv – test cu alternanţă susţinută cu Onset 
Heart Rate ≤ 110 bpm (sau alternanţă susţi-
nută în repaus); test negativ – fără alternanţă 
susţinută la Onset HR ≤ 110 bpm şi Max Neg 
HR ≥ 105 bpm; test nedeterminat – testul nu 

are Onset HR ≤ 110 bpm sau Max Neg HR ≥ 
105 bpm.
Studiul electrofi ziologic (SEF)•  nu s-a putut 
efectua, din motive obiective, decât la 57 de 
pacienţi.
Evaluare biochimică: • s-au deteminat valorile 
hsCRP (proteina C-reactivă înalt sensibilă) şi 
NT-proBNP (capătul N-terminal al propep-
tidului natriuretic tip B) folosind un dispozitiv 
Roche.
Evaluarea ecocardiografi că• 

S-a făcut cu ajutorul unui ecocardiograf HP 
Sonos 5500, cu sondă multifrecvenţă electronică de 
2,5-4 MHz, cu monitorizare electrocardiografi că 
si multană. S-a măsurat fracţia de ejecţie a ventri-
culului stâng (FEVS) prin metoda Simpson şi in-
dexul masei ventriculului stâng (LVMI) cu formula 
Devereaux.

Urmărirea pacienţilor
Urmărirea medie a pacienţilor a fost de 14 luni. 

Evaluarea s-a făcut prin controale periodice urmă-
rind evenimentele aritmice şi mortalitatea.

Analiza statistică
Am folosit programul SPSS 14.0 pentru Win-

dows; pentru a verifi ca ipoteza normalităţii repar-
tiţiei datelor am folosit atât testul Kolmogorov-
Smirnov, cât şi testul Shapiro-Wilk; în vederea 
ve  ri   fi cării asemănării dispersiilor am folosit testul 
Levene (cu statistica F – Fisher). În aceste condiţii 
se pot folosi, cu limitările de rigoare, şi loturi în ce-
pând cu 10 subiecţi.

REZULTATE

Studiul electrofi ziologic a fost pozitiv la 15 pa-
cienţi, neconcludent la 6 pacienţi şi negativ la 36 
pacienţi. Predictori pentru studiul electrofi ziologic 
pozitiv au fost sexul masculin, infarctul miocardic 
în teritoriul anterior, fracţia de ejecţie a ventriculului 
stâng redusă, NT-proBNP şi hsCRP crescute, varia-
bilitate redusă a ritmului cardiac, potenţialele ven-
tri culare prezente şi microalternanţa undei T (Ta-
belul 1).

S-a evidenţiat o corelaţie înalt semnifi cativă sta-
tistic între rezultatul de la studiul electrofi ziologic 
şi cel al evaluării microalternanţei de undă T.

Valoarea predictivă pozitivă a MTWA pentru 
aritmie inductibilă la studiul electrofi ziologic a fost 
de 40%, valoarea predictivă negativă a fost de 
88,8%. Specifi citatea MTWA a fost 94,1%, iar sen-
si bilitatea 60%.

SAECG a fost mai puţin sensibil, dar mai spe-
cifi c decât MTWA în predicţia rezultatului studiului 
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electrofi ziologic, sugerând că aceste teste ar putea 
fi  folosite complementar. 

Pentru a verifi ca această ipoteză, s-au comparat 
datele pentru fi ecare combinaţie de rezultate. Pentru 
fi ecare combinaţie s-au comparat rezultatele cu 
fi ecare dintre celelalte combinaţii posibile. Pacienţii 
la care ambele teste au fost pozitive au avut o pro-
babilitate mai mare de aritmie inductibilă, re fl ectată 
printr-o specifi citate mai mare (97%) şi valoare 
pre  dictivă negativă (91%). Sensibilitatea a fost mai 
mică decât la grupul cu MTWA pozitivă. La pa-
cienţii cu ambele teste negative sensibilitatea şi 
valoarea predicitvă negativă au fost mici. Com bi-
naţiile cu rezultate discordante între cele două teste 
au fost mai slab predictive pentru studiul electro-
fi ziologic (Tabelul 2).

mar a fost de 9,99% (perioada medie de urmărire a 
fost de 14 luni).

Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile para-
metrilor studiaţi, la pacienţii la care a apărut end-
pointul primar, comparative cu populaţia la care nu 
au fost evenimente aritmice (Tabelul 3).

TABELUL 1. Corelaţii între studiul electrofi ziologic şi alţi 
parametri

SEF + (15 p) SEF – (36 p) p
Vârsta (ani) 59,2 ± 12,3 61,3 ± 11,7 0,3
Sex masculin (%) 80 70,5 0,04
IM anterior (%) 80 64,7 0,002
FEVS (%) 38,2 ± 13,6 41,4 ± 12,8 0,003
NT-proBNP (pg/ml) 142,2 ± 52,2 121,5 ± 48,6 0,001
hsCRP (mg/L) 3,8 ± 1,2 2,3 ± 1,1 0,001
SDNN (ms) 84 ± 18 112 ± 23 0,004
SDANN5 (ms) 91 ± 23 102 ± 27 0,05
RMSSD 32 ± 13 54 ± 21 0,05
TVNS la Holter (%) 60 41 0,2
PVT + (%) 100 94 0,3
MTWA + (%) 60 0,9 0,0001

TABELUL 2. Predicţia aritmiei inductibile
Sensib Specif VPP VPN RR p

MTWA 60% 94% 40% 88% 5,2 0,001
SAECG 55% 96% 38% 88% 3,9 0,001
MTWA+SAECG+ 51% 97% 47% 91% 6,2 0,001
MTWA+SAECG- 29% 75% 24% 79% 1,5 0,4
MTWA-SAECG+ 8% 85% 13% 78% 0,4 0,6
MTWA-SAECG- 15% 42% 7% 68% 0,2 0,001

Riscul relativ (RR) cel mai mare a fost pentru 
combinaţia MTWA+SAECG+.

În timpul perioadei de urmărire, la 11 pacienţi 
(9,16%) au apărut evenimente aritmice. Acestea au 
fost documentate prin electrocardiogramă – la 8 
pacienţi, sau prin analiza înregistrărilor defi brila-
torului implantat – la 3 pacienţi. 

Mortalitatea în timpul perioadei de urmărire a 
fost de 4,16% (5 pacienţi). La aceşti pacienţi, 3 de-
cese au fost clasifi cate ca fi ind moarte subită car-
diacă. Rezultă o rată a endpointului primar de 
11,66%. Rata anuală de apariţie a endpointului pri-

TABELUL 3. Caracteristici în funcţie de prezenţa/
absenţa evenimentelor aritmice

+ (14 p) – (106 p) p
Vârsta (ani) 62,4 ± 14,1 63,7 ± 12,7 0,07
Sex masculin (%) 81,25 58,65 0,03
IM anterior (%) 56,25 25,96 0,001
STEMI (%) 75 55,76 0,001
FEVS (%) 39,3 ± 11,6 43,8 ± 12,4 0,003
LVMI (g/m2) 117,3 ± 23,2 115,4 ± 19,2 0,04
NT-proBNP (pg/ml) 139,2 ± 62,2 125,3 ± 34,6 0,01
hsCRP (mg/L) 4,2 ± 1,2 2,1 ± 1,3 0,001
SDNN (ms) 82 ± 22 119 ± 25 0,001
SDANN5 (ms) 85 ± 31 110 ± 26 0,05
RMSSD 36 ± 18 58 ± 26 0,05
TVNS la Holter (%) 18,75 7,69 0,05
PVT + (%) 37,5 29,8 0,3
MTWA + (%) 87,5 19,23 0,0001
SEF + (%) 25 0,96 0,0001

Pentru a evalua care sunt predictorii independenţi 
ai evenimentelor clinice, s-a efectuat analiza multi-
variată pentru a cuantifi ca infl uenţa acestora asupra 
riscului. Endpointul a fost compus din evenimente 
aritmice ventriculare şi moartea subită cardiacă. 
Din tre factorii clinici evaluaţi, numai fracţia de 
ejecţie a ventriculului stâng (risc relativ = 3,5, p = 
0,002) şi prezenţa aritmiilor ventriculare susţinute 
în antecedente (risc relativ = 3,7, p = 0,02) au fost 
predictori ai evenimentelor în analiza univariată 
(Tabelul 4).

TABELUL 4. Predictorii aritmiilor şi morţii subite 
cardiace

Sensib Specif VPP VPN RR p
MTWA 56% 88% 24% 94% 4,2 0,001
SAECG 45% 87% 26% 91% 2,9 0,001
SEF 67% 78% 19% 91% 3,2 0,001
FEVS 29% 75% 24% 68% 3,5 0,04
Holter 18% 54% 13% 56% 0,2 0,6

În analiza multivariată, predictorii independenţi 
au fost MTWA (risc relativ = 11,2) şi SEF (risc 
relativ = 3,1) – χ2 = 19.6 (p < 0,0001). S-a efectuat 
o analiză de regresie Cox care a inclus numai testele 
non-invazive (deci s-a exclus studiul electrofi zio-
logic); în acest model MTWA a fost singurul pre-
dictor in dependent semnifi cativ statistic (risc relativ 
= 10,2, χ2 = 15,5, p < 0,0001).
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DISCUŢII

Alternanţa undei T la nivel de microvolţi a fost 
raportată pentru prima dată în 1981 de către Adam, 
Cohen şi colab (2).

În 1997 Klingenheben et al. (3) au corelat 
MTWA cu apariţia aritmiilor ventriculare susţinute 
la 65 de pacienţi cu defi brilator implantat. La toţi 
pacienţii s-a evaluat riscul aritmic prin studiu elec-
trofi ziologic şi non-invaziv prin mai multe metode, 
incluzând microalternanţa de undă T. MTWA a fost 
predictor pentru şocurile ICD primite cu o sensi-
bilitate de 80% şi o valoare predictivă pozitivă de 
50%, valori superioare celor ale SEF. 

Zabel et al. (4) au stratifi cat riscul aritmic la 
pacienţi cu insufi cienţă cardiacă simptomatică, fo-
losind teste non-invazive (MTWA, FEVS, Holter 
ECG, SAECG, dispersia QT). MTWA şi fracţia de 
ejecţie a VS au fost singurii predictor pentru eveni-
mentele aritmice şi moartea subită.

Într-un studiu clinic multicentric cuprinzând 337 
pacienţi consecutivi trimişi pentru evaluare elec  -
trofi ziologică, microalternanţa undei T a fost măsu-
rată în timpul efortului submaximal la ciclo ergo-
metru (5). După un follow-up de 9,8 luni, s-au 
ana lizat datele de la 290 de pacienţi. Supravieţuirea 
fără aritmii pentru testul MTWA pozitiv a fost 
0,8117, iar pentru MTWA negativ a fost 0,9828 
(risc relativ 10,9; P = 0,002). Pentru studiul electro-
fi zio logic pozitiv supravieţuirea ajustată a fost 
0,7643 şi pentru studiul electrofi ziologic negativ = 
0,9667 (RR 7,07; P < 0,001).

Acurateţea MTWA în predicţia inducerii tahi-
cardiei ventriculare monomorfe susţinute în timpul 
studiului electrofi ziologic prin stimulare programată 
a fost evaluată la un subset de 140 pacienţi. Sensi-

bilitatea MTWA a fost de 76%, iar specifi citatea 
65% (P < 0,0001).

Studiul nostru demonstrează că MTWA poate fi  
folosit pentru stratifi carea riscului de aritmie după 
infarct miocardic, cu o valoare predictivă negativă 
bună. Valoarea predictivă pozitivă a MTWA ar 
putea fi  îmbunătăţită în cazul în care testul este 
com binat cu alţi markeri non-invazivi, în special 
po  tenţialele ventriculare tardive.

Pacienţii cu aritmie inductibilă la studiul electro-
fi ziologic au fost mai frecvent bărbaţi, cu infarct 
miocardic anterior în antecedente, cu FEVS mai 
scăzută (38,2% vs 41,4%), refl ectată şi în valori 
mai mari ale NT-proBNP (142,2 vs 121,5 pg/ml), şi 
cu infl amaţie subclinică mai pronunţată. Aceasta 
poate fi  explicată şi prin faptul că hsCRP este un 
marker de instabilitate a plăcii de aterom.

Dintre explorările clasice ale riscului aritmic, 
parametrii analizei Holter în domeniul timp s-au 
corelat cel mai bine cu prezenţa inductibilităţii arit-
miilor ventriculare la studiul electrofi ziologic. 
SDNN, SDNN5 şi RMSSD au fost semnifi cativ 
mai mici la pacienţii cu studiu electrofi ziologic po-
zitiv. În schimb, prezenţa episoadelor de tahi cardie 
ventriculară nesusţinută la Holter şi poten ţialele 
ven  triculare tardive prezente nu s-au corelat cu re-
zul tatul studiului electrofi ziologic.

CONCLUZII

MTWA are o valoare predictivă negativă bună 
pentru evenimentele aritmice la pacienţii post-IM 
şi poate fi  utilizată pentru stratifi carea riscului. Con-
siderăm că la pacienţii cu MTWA pozitiv este ne-
cesară evaluarea invazivă prin studiu electro fi zio-
logic.
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