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REZUMAT
Introducere. Modelul fl uxului transvalvular mitral este în relaţie cu condiţiile de încărcare şi este infl uenţat de 

intervalul de cuplaj în cazul unei aritmii extrasistolice. S-a observat că nu toate intervalele de cuplaj modifi că 
modelul de umplere ventricular.

Scop. Stabilirea valorii minime şi maxime a intervalului de cuplaj extrasistolic asociat cu modifi carea fl uxului 
transvalvular mitral şi identifi carea intervalului de cuplaj optim la care apare potenţarea postextrasistolică.

Concluzii. La subiecţii normali există un interval de cuplaj la care vitezele undei E a fl uxului transvalvular mitral 
şi a undei E’ de relaxare tisulară cresc în intervalul postextrasistolic. La subiecţii cu pacemakere bicamerale şi patt ern 
de umplere pseudonormal, stimularea programată reduce amplitudinea undei E şi demască patt ernul de relaxare 
întârziată. S-a observat, de asemenea, la aceşti subiecţi scăderea vitezei undei E’ odată cu reducerea intervalului de 
cuplaj, ce a demonstrat disfuncţia diastolică.

Acest studiu poate contribui la înţelegerea modifi cărilor fi ziopatologice în cadrul disfuncţiei diastolice şi a relaţiilor 
hemodinamice ale acestora cu modifi cările induse în cursul aritmiei extrasistolice. Gradul potenţării postextrasistolice 
produse la un interval de cuplaj optim poate aprecia existenţa rezervei diastolice.

Cuvinte cheie: patt ern pseudonormal, relaxare întârziată, stimulare programată, extrasistolă, 
interval de cuplaj

ABSTRACT
Background. Transmitral fl ow patt ern is in relation to the loading conditions and it is infl uenced by the 

coupling intervals in the sett ing of extrasystolic arrhythmia. It has been shown that not all coupling intervals 
may alter diastolic fi lling patt ern.

Aim. To establish minimum or maximum values of the coupling interval associated with transmitral fl ow 
modifi cation and to identify the optimal coupling interval at which appears the postextrasystolic potentiation.

Analiza fl uxului diastolic pseudonormal în 
aritmiile cu umplere ventriculară variabilă 

utilizând stimularea extrasistolică programată, 
la pacienţii cu funcţie sistolică păstrată

Pseudonormal diastolic fl ow analysis in arrhytmias with variable ventricular 
fi lling using extrasystolic programmed stimulation, in patients with preserved 

systolic function 
Prof. Dr. IOAN TIBERIU NANEA, Şef Lucr. Dr. GABRIELA SILVIA GHEORGHE, Dr. ANA CRISTEA, 

Conf. Dr. ADRIANA MIHAELA ILIEŞIU

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele“, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti 

CERCETARE ¿TIINºIFICÅ 6PRACTICA MEDICALÅ



228

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VII, NR. 3(27), AN 2012

Conclusions. In normal subjects there is a coupling interval at which the velocities of the E transmitral fl ow 
and of the relaxation E’ wave increase in the postextrasystolic interval. In our patients with dual-chambers 
pacemaker and pseudonormal patt ern, programmed stimulation reduces E wave amplitude and unmasks the 
delayed relaxation patt ern. We observe also in these patients the decrease of E’ wave velocity after reduced 
coupling intervals, which demonstrated impaired diastolic function. The study may contribute to the 
understanding of the pathophysiological changes in diastolic dysfunction and their hemodynamic relationship 
with the changes induced by extrasystolic arrhythmia. The degree of postextrasistolic potentiation produced at 
optimal coupling interval can appreciate the existence of diastolic reserve.

Key words: pseudonormal patt ern, delayed relaxation, programmed stimulation, extrasystole, 
coupling interval

INTRODUCERE
Fluxul transmitral de ti p pseudonormal este 

caracterizat prin normalizarea raportului E/A şi a 
ti mpului de decelerare a undei E, creând pro-
bleme de interpretare, inclusiv în ceea ce pri-
veşte presiunile de umplere a ventriculului stâng.

Acest ti p de fl ux refl ectă creşterea presiunii 
în atriul stâng, în condiţiile reducerii rezervei 
dias tolice a ventriculului stâng. Viteza de um-
plere precoce a ventriculului stâng poate fi  nor-
mală, iar gradientul transmitral este menţinut 
prin creşterea presiunii în atriul stâng, relaxarea 
ventriculară acti vă fi ind redusă. În absenţa de-
terminării altor parametri, uti lizând fl uxul venos 
pulmonar (1), manevra Valsalva, testul de efort, 
tehnica Doppler ti sular, acest model nu poate 
preciza creşterea presiunii diastolice a ventri cu-
lului stâng în condiţiile unei funcţii sistolice nor-
male (2).

În cursul manevrei Valsalva se realizează scă-
derea presarcinii; la subiecţii normali, se observă 
o diminuare a amplitudinii undelor E şi A. În con-
textul unui fl ux pseudonormal amplitudinea 
undei A creşte, identi fi când aspectul anormal al 
fl uxului transvalvular mitral, suspicionând creş-
terea presiunii diastolice a ventriculului stâng. 
Raportul undelor S (sistolică) şi D (diastolică) a 
fl uxului venos pulmonar este supraunitar, am-
plitudinea undei retrograde A este sub 35 cm/s 
iar durata acestei unde este inferioară duratei 
undei A mitrală, în condiţii normale. Inversarea 
raportului S/D (S/D < 1) şi durata undei A su pe-
rioară celei A mitrale (> 20 ms) refl ectă creşterea 
presiunii de umplere a ventricului stâng.

Dopplerul ti sular nu realizează pseudo nor-
malizarea undelor E şi A. Astf el, reducerea am-
pli tudinii undei E’ şi creşterea raportului E/E’ > 
15 afi rmă creşterea presiunilor de umplere a 
ven triculului stâng. 

După efortul fi zic de scurtă durată, unda E 
creşte, unda A nu se modifi că, iar raportul E/A 
creşte3. La Dopplerul ti sular se constată creşterea 
vitezei undei E’, iar viteza undei A’ nu se modifi că 

(4). Aceste modifi cări sunt mediate de variaţiile 
presarcinii şi de sti mularea simpati că la efort. Pe 
cordul normal sti mularea simpati că la efort re duce 
în mod egal durata diastolei şi a sistolei, scade 
presarcina, accentuează relaxarea dias to lică acti vă 
şi creşte umplerea ventriculară pre coce. Raportul 
E/E’ nu se modifi că (1), sugerând menţinerea în 
limite normale a presiunilor de umplere.

Extrasistolia modulează umplerea ventri cu-
lară în mod diferit de modelele descrise mai sus. 
Această modulare constă în scăderea iniţială a 
presarcinii, care este în relaţie directă cu variaţia 
intervalelor de cuplaj extrasistolic. Scăderea 
pre  sarcinii induce scăderea volumului şi a pre-
siunii telediastolice a ventriculului stâng. Ulte-
rior extrasistolia induce o umplere diastolică su-
pli mentară oferită de intervalul prelungit 
post  extrasistolic.

Astf el, intervalul postextrasistolic oferă o 
ana liză unică a funcţiei diastolice. Ventriculul 
stâng este descărcat iniţial de scăderea pre-
sarcinii în intervalul preextrasistolic şi apoi su-
pra încărcat de creşterea presarcinii indusă de 
intervalul postextrasistolic.

Existenţa unei rezerve diastolice asociată cu 
scăderea presiunii de umplere a ventriculului 
stâng ar putea fi  identi fi cată prin modifi carea 
modelului fl uxului transvalvular mitral şi a 
Doppler-ului ti sular, analizând parametrii dias-
tolici în perioadele postextrasistolice.

SCOPUL LUCRĂRII
Stabilirea valorilor minimă şi maximă a in-

tervalului de cuplaj extrasistolic asociat cu mo-
difi carea fl uxului transvalvular mitral şi iden ti fi -
carea intervalului de cuplaj opti m la care apare 
potenţarea postextrasistolică.

MATERIAL ŞI METODĂ
S-au analizat modifi cările fl uxului trans val-

vular mitral în intervale de cuplaj extrasistolic 
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variate obţinute prin sti mulare programată şi 
s-au comparat cu cele observate în extrasistolele 
spontane.

S-a realizat sti mulare extrasistolică atrială 
pro gramată la doi pacienţi (după obţinerea con-
simţământului), ambii de sex masculin cu vârsta 
de 54 şi respecti v 67 de ani, cu pacemakere bi-
camerale, cu electrozii plasaţi în atriul drept, 
res pecti v ventriculul drept. Unul dintre pacienţi 
avea pacemaker implantat pentru boală de nod 
sinusal de eti ologie ischemică, iar celălalt pentru 
bloc atrioventricular total de asemenea de eti o-
logie ischemică. Sti mularea programată s-a efec-
tuat cu 2,5 V, 0,4 ms (cel puţin de două ori pragul 
de sti mulare), la nivel atrial.

Lotul martor a constat din 25 de subiecţi (9 
femei şi 16 bărbaţi) cu vârsta medie 50 ± 15 ani 
ce prezentau aritmie extrasistolică spontană pe 
cord normal.

Lotul martor a fost folosit pentru analiza re-
laţiei dintre intervalul de cuplaj extrasistolic şi 
modifi cările comportamentului fl uxului diastolic 
mitral şi a vitezelor ti sulare măsurate la nivelul 
inelului mitral lateral în intervalul post extra sis-
tolic. Astf el s-au identi fi cat limitele de variaţie 
ale intervalului de cuplaj care s-a asociat cu 
valoarea cea mai mare a vitezei undei E, respecti v 
E’ în pauza postextrasistolică.

La toţi pacienţii s-au calculat vitezele undei E 
a fl uxului transvalvular mitral (Doppler spectral), 
a undei E’ la nivelul inelului mitral lateral (Dop-
pler ti sular), bazal şi postextrasistolic, ra portul 
E/E’, intervalul de cuplaj extrasistolic (dis tanţa 
dintre unda R a complexului QRS pre ex trasistolic 

şi unda R a complexului QRS ex  tra  sistolic), inter-
valul RR dintre complexele care includ extra sis-
tola şi fracţia de ejecţie a ventri culului stâng prin 
metoda Simpson. Fracţia de ejecţie păstrată s-a 
considerat pentru o valoare mai mare de 50%.

La pacienţii cu pacemaker bicameral s-a mă-
surat intervalul de cuplaj al fi ecărei extrasistole 
create prin sti mulare programată în asociere cu 
determinarea vitezelor undelor E şi E’ bazal şi în 
intervalele postextrasistolice. Au fost analizate 
în aceste condiţii 120 intervale de cuplaj. 

S-a uti lizat un ecocardiograf General Electric 
Vivid 7 2008.

Rezultatele au fost exprimate în procente 
pentru variabilele categoriale şi ca medii (± 
deviaţia standard) pentru variabilele numerice. 
Pentru compararea variabilelor numerice s-a 
folosit testul t Student, iar pentru a examina 
relaţia dintre intervalul de cuplaj extrasistolic şi 
parametrii ecocardiografi ci s-a folosit regresia 
liniară simplă. Calculele şi reprezentările grafi ce 
s-au efectuat folosind programul STATISTICA 
ver  siunea 8.0 şi Microsoft  Excel 2003.

REZULTATE
La 15 persoane din lotul martor (75%) s-a 

constatat creşterea amplitudinii undei E (ΔE) în 
diastola postextrasistolică indiferent de ti pul 
extrasistolei (atrială sau ventriculară) (Tabelul 1, 
Fig. 1 şi 1’). 

Viteza undei A nu s-a modifi cat sem nifi cati v 
în intervalul postextrasistolic.

TABELUL 1. Creşterea amplitudinii undei E în pauza postextrasistolică la 15 bolnavi în lotul mar-
tor, în relaţie cu raportul dintre intervalul de cuplaj (IC) şi intervalul RR ce include extrasistolă

Nr. IC (s) RR (s) E bazal (m/s) E postextrasistolic (m/s) ΔE IC %din RR

1 0,88 2,00 0,80 0,95 0,15 44,44

2 0,86 2,11 0,70 0,77 0,07 40,79

3 0,85 2,00 0,90 1,10 0,20 42,86

4 0,83 2,11 0,58 0,69 0,12 39,47

5 0,77 2,22 0,60 0,97 0,37 35,00

6 0,72 2,01 0,90 1,05 0,15 35,86

7 0,69 2,25 0,68 0,73 0,05 30,86

8 0,69 2,27 0,60 0,73 0,13 30,49

9 0,42 1,84 0,73 0,85 0,12 22,86

10 0,53 1,85 0,70 1,00 0,30 28,85

11 0,50 1,92 0,50 0,63 0,13 25,93

12 0,47 1,75 0,71 1,00 0,29 26,98

13 0,42 1,89 0,90 1,10 0,20 22,64

14 0,42 2,00 0,70 0,82 0,12 21,43

15 0,42 1,85 0,75 1,00 0,25 23,08
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FIGURA 1. Creşterea 
amplitudinii undei 
E după extrasistola 
ventriculară la subiecţii 
normali

FIGURA 1’. Creşterea 
amplitudinii undei E după 
extrasistola atrială la 
subiecţii normali

FIGURA 2. Variaţia undei E în funcţie de intervalul de cuplaj la subiecţii normali
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TABELUL 2. Creşterea amplitudinii undei E’ în pauza postextrasistolică la lotul martor

Nr. IC(s) RR (s) E’ bazal (m/s) E’ postextrasistolic (m/s) ΔE’ IC % din RR

1 0,842 2,000 12,75 17,5 4,75 42,11

2 1,000 2,429 13 15 2 41,18

3 0,857 2,036 10 11,5 1,5 42,11

4 0,786 2,429 16,5 22,5 6 32,35

5 0,778 2,444 15 21 6 31,82

6 0,778 2,278 17,5 22 4,5 34,15

7 0,579 1,368 10 12 2 42,31

8 0,750 2,286 18 23 5 32,81

9 0,733 2,117 8,2 12,2 4 34,65

10 0,714 2,071 14 15,25 1,25 34,48

11 0,714 1,804 12,5 16 3,5 39,60

12 0,679 1,750 8 9,5 1,5 38,78

13 0,679 2,071 9,5 11 1,5 32,76

14 0,607 2,071 6,5 8 1,5 29,31

15 0,607 2,071 6 8 2 29,31

16 0,571 1,964 13,75 16,75 3 29,09

17 0,571 1,714 13 13,5 0,5 33,33

18 0,556 1,861 14 16 2 29,85

19 0,368 1,316 10 14 4 28,00

Variaţia amplitudinii undei E a fost semni fi -
cati vă stati sti c atunci când intervalul de cuplaj a 
fost cuprins între 24,06% şi 39,43% din intervalul 
RR (Fig. 2).

10 subiecţi din lotul martor au prezentat 
creş  teri ale amplitudinii undei E în pauzele post-
 extrasistolice, dar nesemnifi cati ve stati sti c. La 
aceşti  subiecţi intervalele de cuplaj au de  păşit 
40% din intervalul RR care a inclus ex trasistola.

La 19 subiecţi din lotul martor (80%) viteza 
ti sulară de relaxare miocardică precoce (unda 

FIGURA 3. Modifi cările 
amplitudinii undei E’ în 
extrasistolia ventriculară 
la lotul martor

E’) a crescut în intervalul postextrasistolic faţă de 
cel bazal (Tabelul 2, Fig. 3, Fig. 3’).

Creşterea amplitudinii de relaxare precoce 
ti sulară E’ apare atunci când raportul dintre du-
rata intervalului de cuplaj şi durata intervalului 
RR care include extrasistola este cuprins între 
29,98% şi 39,69% (Fig.4).

Raportul E/E’ a fost normal şi nu s-a modifi cat 
în pauza postextrasistolică la subiecţii din lotul 
martor (Tabelul 3).
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TABELUL 3. Variaţia raportului E/E’ în pauza 
postextrasistolică la subiecţii normali

E/E’ bazal E/E’ postextrasistolic 

Media ± deviaţia standard 4,74 ± 1,00 4,76 ± 1,48

Amplitudinea vitezei tardive ti sulare A’ a ră-
mas nemodifi cată (Fig. 3 şi 3’).

S-a practi cat sti mulare programată la 2 pa-
cienţi purtători de pacemaker permanent, care 
aveau în condiţii bazale patt ern al fl uxului trans-
mitral de ti p pseudonormal (Tabelul 4).

TABELUL 4. Parametrii fl uxului Doppler transmitral şi 
Doppler ti sular bazal la purtătorii de pacemakere

Subiect E (m/s) A(m/s) E’ (cm/s) A’ (cm/s)

Nr. 1 0,80 0,60 13 16,5

Nr. 2 0,78 0,56 12 15

S-au analizat 120 de intervale de cuplaj di-
ferite obţinute prin sti mulare programată. Odată 
cu reducerea intervalului de cuplaj, prin sti  mu-
larea programată, s-a obţinut progresiv redu-
cerea amplitudinii undei E a fl uxului transmitral 
şi a undei E’ ti sulare. Reducerea amplitudinii 
undei E a fost semnifi cati vă pentru intervale de 
cuplaj care reprezintă între 29,41% şi 33,33% 
din intervalul RR (Fig. 5).

Reducerea amplitudinii undei E’ s-a obţinut 
când intervalul de cuplaj a reprezentat între 
31,57% şi 42,17% din intervalul RR care cuprinde 
extrasistola (Fig. 5’). 

Raportul E/E’ nu a variat semnifi cati v la ni-
velul bazal şi postextrasistolic la sti mularea pro-
gramată şi nu a demonstrat creşterea presiunii 
telediastolice la aceşti  pacienţi.

FIGURA 4. Variaţia undei E’ în funcţie de intervalul de cuplaj la subiecţii normali

FIGURA 3’. Modifi cările 
amplitudinii undei E’ în 
extrasistolia atrială la 
lotul martor
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FIGURA 5. Redu-
cerea amplitudinii 
undei E la sti mu-
larea programată 
odată cu reducerea 
intervalului de 
cuplaj şi transfor-
marea patt ernului 
transmitral din 
ti pul pseudonormal 
în ti pul relaxare 
întârziată

FIGURA 5’. Redu-
cerea amplitudinii 
undei E’ la sti mula-
rea programată în 
raport cu inter-
valul de cuplaj la 
Dopplerul ti sular
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DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Datele din literatură arată modifi carea para-

metrilor contracti li (5) după extrasistole. Nu s-a 
studiat comportamentul parametrilor de re-
laxare în aritmia extrasistolică. Acest compor-
tament poate fi  uti l în studiul disfuncţiei dias-
tolice, mai ales de ti p pseudonormal, difi cil de 
interpretat. Am studiat iniţial efectul extra sis-
tolelor asupra umplerii diastolice evaluată prin 
determinarea parametrilor Doppler transmitral 
şi asupra relaxării ventriculare, evaluată prin 
tehnica TDI la nivelul inelului mitral lateral.

Studiul nostru a dovedit că extrasistolele pe 
cord normal duc la creşterea amplitudinii un delor 
E şi E’ în pauza postextrasistolică, fără a mo  difi ca 
raporturile E/E’. Extrasistolia, apărând precoce, 
reduce umplerea diastolică (scăzând presarcina). 
După extrasistolă, umplerea ventri culară este mai 
bună datorită creşterii pre sar cinii. 

Aceasta arată creşterea umplerii ventriculare 
prin accentuarea relaxării ventriculare, fără mo-
difi carea presiunilor de umplere. Aceste modi-
fi cări hemodinamice diastolice pot fi  asemuite 
parţial cu cele produse la efortul fi zic de inten-
sitate medie (1), mediate de variaţia presarcinii 
şi a relaxării ventriculare (6,7,8). Sti mularea β

1
 

agonişti lor accelerează relaxarea ventriculară, 
favorizând fosforilarea troponinei I, care creşte 
disocierea calciului de troponina C4. De ase-
menea, venocostricţia mediată simpati c duce la 
creşterea întoarcerii venoase şi a presarcinii. 
Am bele mecanisme induc creşterea umplerii 
ven triculare diastolice, caracteristi ce efortului 
fi zic mediu (9,10). Efectul maxim asupra umplerii 
ventriculare depinde de intervalul de cuplaj al 
extrasistolei, care infl uenţează presarcina. În 
stu diul nostru, la subiecţii normali, variaţia op-
ti mă a presarcinii evaluată prin creşterea vite-
zelor undelor E şi E’ în pauza postextrasistolică, 
s-a produs atunci când intervalul de cuplaj a re-
prezentat 24,06%-39,43% din intervalull RR care 
cuprinde extrasistola, pentru variaţia undei E, şi 
29,98%-39,69% din intervalul RR care cuprinde 

extrasistola pentru variaţia undei E’. La intervale 
de cuplaj mai mici sau mai mari nu s-au produs 
creşteri ale undelor E şi E’. 

Am studiat variaţia vitezelor undelor E şi E’ la 
pacienţi purtători de pacemaker bicameral cu 
patt ern transmitral bazal de ti p pseudonormal, 
introducând programat extrasti muli atriali cu 
interval de cuplaj din ce în ce mai mic. Odată cu 
reducerea intervalului de cuplaj, viteza undei E 
a scăzut, raportul E/A a devenit subunitar, pat-
ternul pseudonormal transformându-se în pat-
tern de ti p relaxare întarziată.

Datele ilustrează faptul că în condiţiile dis-
funcţiei diastolice de ti p pseudonormal, creş-
terea presarcinii în intervalul postextrasistolic 
nu se însoţeşte de ameliorarea umplerii ventri-
culare. Aceasta sugerează reducerea „rezervei 
de relaxare diastolică“ la pacienţii cu fl ux mitral 
pseudonormal. Raportul E/E’ în pauza post ex-
trasistolică nu se modifi că faţă de bătaia bazală, 
accentuând ideea că nu este vorba de creşterea 
presiunilor de umplere la aceşti  pacienţi.

Micşorarea amplitudinii undei E a fl uxului 
transvalvular mitral la pacienţii cu fl ux bazal 
pseu donormal în condiţiile scăderii intervalului 
de cuplaj indus de sti mularea extrasistolică pro-
gramată, demonstrează echivalenţa acestei me-
tode cu alte tehnici care se aplică pentru inter-
pretarea fl uxului pseudonormal. În plus faţă de 
alte tehnici (manevra Valsalva, teste de vaso-
dilataţie, testul de efort, testul de încărcare ve-
noasă) analiza comportamentului diastolic 
postex trasistolic asociază două aspecte he mo-
dinamice: scăderea iniţială a presarcinii (în in-
tervalul preextrasistolic) şi creşterea ulterioară 
a presarcinii (în intervalul postextrasistolic). 
Even  tuala ameliorare a parametrilor diastolici 
post ex trasistolici analizaţi în contextul des căr-
cării şi supraîncărcării ar oferi o reală identi fi care 
a re zervei diastolice.

Limitele studiului ar consta în lipsa deter mi-
nărilor simultane a tuturor parametrilor, he te-
rogenitatea extrasistoliei şi existenţa asincro nis-
mului interventricular.
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