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REZUMAT
Acest articol prezintă date din literatură şi rezultate ale unor studii multicentrice, ce evidenţiază modul 

în care acţionează anumite medicamente asupra parametrilor variabilităţii ritmului sinusal (VRS). Există 
dovezi că efi cienţa terapeutică a unora dintre medicamentele radioactive precum glicozidele tonicardice, 
unele aritmice, beta-blocantele şi unele blocante de calciu, se datorează direct sau indirect acţiunii asupra 
sistemului nervos vegetativ.

Variabilitatea ritmului sinusal reprezintă o metodă neinvazivă simplă de apreciere a prognosticului 
aritmic la pacienţii care au suferit un infarct miocardic.

Cuvinte cheie:  variabilitatea ritmului sinusal, infarct miocardic

ABSTRACT
This article presents data from the literature and the results of some multi-centre studies, emphasizing the 

way in which certain drugs act on the parameters of sinus rhythm variability (HRV). There is evidence that 
the therapeutic eff ectiveness of some radioactive drugs, such as tonicardiac glycosides, some antiarrhythmic 
drugs, beta-blockers and some calcium channel blockers are due, directly or indirectly, to the action on the 
vegetative nervous system.

Sinus rhythm variability, represents a simple noninvasive method to appreciate the prognosis of arrhythmia 
in patients who suff ered a myocardial infarction.
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REFERATE GENERALE
6

INTRODUCERE
Parametrii analizei în domeniul spectral au 

fost defi niţi astf el: 
• puterea spectrală totală (total power): li-

mita inferioară la 0,01 Hz și limita supe-
rioară la 0,40 Hz;

• puterea spectrală a frecvenţelor joase 
(Low Frequency = LH) pragul inferior la 
0,04 Hz și pragul superior la 0,14 Hz – 
măsurată în unităţi normalizate (raportul 
dintre puterea frecvenţelor joase și pu-
terea totală a spectrului +NU);
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• puterea spectrală a frecvenţelor înalte 
(High Frequency = HF) pragul inferior la 
0,15 Hz și pragul superior la 0,40 Hz – 
măsurată în unităţi normalizate (raportul 
dintre puterea frecvenţelor înalte și pu-
terea totală a spectrului +NU);

• raportul puterilor frecvenţelor joase – LF 
(msec.2) și a frecvenţelor înalte – HF 
(msec.2) (LF/HF).

Parametrii analizei în domeniul temporal au 
fost defi niţi:

• deviaţia standard a intervalelor R-R 
(SDNN – standard deviati on of the NN 
interval) măsurată în milisecunde (ms);

• deviaţia standard a mediilor intervalelor 
R-R (SDANN – standard deviati on of the 
average NN interval), măsurată în milise-
cunde (ms);

• derivate din diferenţele dintre intervalele 
R-R:
– rădăcina pătrati că a intervalelor R-R 

(rMSSD) (root mean square of standard 
deviati on), măsurată în milisecunde; 

–  pNN50, rezultatul împărţirii NN 50 
msec la numărul total de intervale R-R 
(măsurat în procente).

Substanţele farmacologice
Tromboliti cele
Tromboliti cele au cel mai mare impact 

asupra parametrilor VRS, deoarece restabilirea 
patenţei coronare are numeroase efecte favo-
rabile în infarctul de miocard acut (IMA), dintre 
care cel mai important este salvarea miocardului 
ischemic. Menţinerea unei fracţii de ejecţie cât 
mai aproape de normal și a viabilităţii termi-
naţiilor nervoase libere din intersti ţiul miocardic 
cu rol de receptori ai sistemului nervos vegetati v 
contribuie la menţinerea unor refl exe vago-sim-
pati ce normale după infarct.

Primele studii care au identi fi cat valoarea 
prognosti că a scăderii VRS provin din perioada 
pre-tromboliti că. Analiza retrospecti vă pe 815 
înregistrări Holter ale unor bolnavi incluși în 
studiul „Multi center Post-Infarcti on Program“ a 
identi fi cat un subgrup cu SDNN < 50 msec, care 
avea risc relati v de deces de 3,4 ori mai mare 
decât cei cu VRS bună (1). Deoarece SDNN este 
considerat un indicator nespecifi c al funcţiei ve-
getati ve, aceeași bază de date a fost reanalizată 
ulterior folosindu-se și metoda de analiză în 
domeniul frecvenţă (2,3). Riscul relati v de deces 
aritmic a fost de 1,6-2,3 ori mai mare pentru 
parametrii din domeniul frecvenţă și de 1,3-2,1 
ori mai mare pentru cei din domeniul ti mp, dacă 
acești a erau anormali.

Aceeași relaţie între reducerea SDNN și mor-
talitate a fost observată la bolnavii înrolaţi în 
„Multi center Dilti azem Post-Infarcti on Trial“ (4), 
iar Farrel a arătat că reducerea indexului triun-
ghiular al VRS este asociată cu mortalitatea car-
diacă aritmică (5).

În studiul multi centric ATRAMI (Autonomic 
Tone and Refl exes Aft er Myocardial Infarcti on), 
ce a inclus 1.284 de bolnavi, scăderea SDNN < 
70 msec și a refl exului baroreceptor sub 3 msec/
mmHg, au fost asociate cu o mortalitate aritmică 
la doi ani de 17% faţă de 2% la cei cu ambii pa-
rametrii normali (6,7).

Odată cu demonstrarea importanţei prog-
nos ti ce a VRS după infarct s-a observat efectul 
tromboliti celor asupra markerilor tonusului 
vagal. S-a demonstrat că bolnavii trombolizaţi 
au o variabilitate mai bună a ritmului cardiac 
con comitent cu scăderea ritmului aritmic și a 
mortalităţii (8). Analiza VRS în domeniul ti mp 
(SDNN, RMSSD, NN50) la un subgrup de 567 de 
pacienţi incluși în studiul GISSI – 2 trombolizaţi 
cu tPA sau streptokinază a identi fi cat un subgrup 
de pacienţi (16-18% din întregul lot) cu mor ta-
litate crescută (22% vs. 6%) pe durata medie de 
urmărire de 1.000 de zile (9).

Măsurarea SDANN, pNN50, a puterii LF, HF și 
calcularea raportului LF/HF pe înregistrări Holter 
obţinute în primele 48 de ore de evoluţie a IMA 
la un subgrup de 204 subiecţi incluși în studiul 
GUSTO I, a avut valoare prognosti că pentru 
mor talitatea la 30 de zile (10). Modifi cările pre-
coce ale VRS au astf el uti litate predicti vă pe 
termen mediu, consti tuind o metodă deosebit 
de uti lă pentru strati fi carea riscului aritmic.

Efectul benefi c asupra VRS nu depinde de 
ti pul tromboliti cului uti lizat. 

Nu a existat nici o diferenţă între parametrii 
VRS înregistraţi în primele 48 de ore după IMA 
în cele patru protocoale diferite de tromboliză 
uti lizate în studiul GUSTO I (10). Aceasta sub-
liniază că patenţa coronariană este ele mentul 
be nefi c esenţial și nu medicamentul cu care 
aceasta se realizează. Reocluzia după fi brinoloza 
efi cientă, apreciată neinvaziv prin monitorizarea 
conti nuă a supradenivelării segmentului ST, se 
poate însoţi de o reducere marcată a para me-
trilor VRS (11).

Patenţa coronariană şi parametrii VRS
Bolnavii la care artera răspunzătoare de 

infarct este obstruată la studiul angiografi c au 
VRS net redusă și au potenţiale ventriculare 
tardive faţă de cei la care vasul de sânge este 
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permeabil. Tromboliza spontană sau realizată 
medicamentos urmată de persistenţa patenţei 
coronariene se asociază cu VRS normală (12).

Există o relaţie direct proporţională între 
gradul reperfuziei coronariene apreciată prin 
scorul TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infar-
cti on) și parametrii VRS: acești a sunt mai mari 
când se obţine prin reperfuzie un fl ux TIMI 3 și 
mai reduși când reperfuzia este inefi cace sau 
incompletă (TIMI 0, 1 și 2) (12,13). S-a speculat 
chiar că prezenţa unei VRS mai bune la bolnavii 
cu fl ux TIMI 3 poate fi  responsabilă de supra-
vieţuirea net superioară a acestora după IMA în 
comparaţie cu clasele TIMI 0 și 1. Bolnavii cu 
fl ux TIMI 2 au parametrii VRS asemănători cu cei 
cu fl ux TIMI 0 și 1. Prin studii ecocardiografi ce cu 
contrast intracoronarian după angioplasti e pri-
mară în IMA s-a demonstrat că 70-80% din bol-
navii cu fl ux TIMI 2 nu au și fl ux miocardic, în 
ciuda fl uxului coronarian convenabil (reperfuzie 
coronariană sati sfăcătoare fără reperfuzie mio-
cardică). Acest fenomen a fost denumit „no 
relow phenomenon“. Lipsa reperfuziei miocar-
dice la clasa TIMI 2 este atestată și de parametrii 
reduși ai VRS, asemănători cu cei din clasele 
TIMI 0 și 1 (13). Modifi cările net favorabile ale 
dezobstrucţiei coronariene asupra parametrilor 
VRS nu au sensibilitate și specifi citate sufi ciente 
pentru predicţia neinvazivă a obţinerii reper fu-
ziei după administrarea fi brinoliti celor în IMA.

Beta-blocante
Beta-blocantele reduc mortalitatea globală 

pe termen lung în perioada succesivă IMA. Me-
canismul principal prin care se obţine acest 
efect benefi c a fost explicat iniţial numai prin di-
minuarea infl uenţelor simpati ce excesive asupra 
miocardului la unii bolnavi cu sechele de infarct. 

Studiul VRS la bolnavii trataţi a identi fi cat însă o 
creștere a tuturor parametrilor variabilităţii și 
mai ales a puterii HF, ceea ce semnifi că creșterea 
tonusului vagal sub tratament beta-blocant. 
Mecanismul prin care această clasă de medica-
mente crește tonusul vagal este neclar și este 
atribuit unor infl uenţe nervos centrale. Ele re-
duc, de asemenea, infl uenţa manevrelor de sti -
mulare simpati că asupra puterii LF, care se men-
ţine la valori constante (14).

Aceleași efecte asupra sistemului nervos ve-
getati v central pot explica creșterea para me tri-
lor VRS la subiecţii sănătoși la care se adminis-
trează beta-blocante. Puterea totală a spectrului 
crește cu 60%, atât prin creșterea puterii HF (cu 
până la 84%), cât și a LF în medie cu 45%. În 
același ti mp, ele abolesc variaţia diurnă fi ziolo-
gică a puterii HF și LF.

Astf el, acţiunea benefi că a beta-blocantelor 
nu se exprimă numai prin reducerea tonusului 
simpati c, ci și prin creșterea acti vităţii para sim-
pa ti cului. Efectul protector al beta-blocantelor 
după IMA poate fi  rezultatul creșterii tonusului 
vagal combinat cu reducerea răspunsului adre-
nergic la sti muli externi diferiţi.

Actualmente, se consideră că modifi carea 
pa rametrilor VRS sub tratament beta-blocant 
poate reduce valoarea predicti vă a acestui indi-
cator de risc aritmic după infarct, odată cu ame-
liorarea puterii totale a spectrului și a creșterii 
puterii HF (15).

Rezultate contradictorii au fost furnizate de 
unele studii experimentale. Administrarea de 
beta-blocante la câini cu IMA nu a dus la creș-
terea VRS în perioada acută până la 30 de zile de 
la debut. Astf el, scăderea variabilităţii după 
infarctul experimental și-a păstrat valoarea pre-
dicti vă pentru aritmiile ventriculare și la ani-

FIGURA 1. Scorul de risc TIMI (13)

Scorul de risc TIMI pentru UA/NSTEMI
ISTORIC PUNCTAJ Riscul de evenimente cardiace (%) la 14 zile în TIMI 11B
Vârsta >65 de ani Scor de risc Deces sau IM Deces, IM sau revasc. 

urgentă
>3 factori de risc CAD (FHx, HTN, ↑ 
chol, DM, fumător acti v

1 0/1 3 5

CAD cunoscut (stenoză >50%) 1 2 3 8
ASA folosită în ulti mele 7 zile 1 3 5 13
PREZENTARE 1 4 7 20
Angină severă recentă (≤24 h) 1 5 12 26
↑ markeri cardiaci 1 6/7 19 41
Deviaţie st.  ≥0,5 mm 1 Criterii de admitere: UA sau NSTEMI defi nite ca durere ischemică în 

condiţii de repaus în ulti mele 24 de ore, cu evidenţierea CAD 
(deviaţia segmentului ST sau +marker)

SCOR DE RISC = 
Punctaj total (1-7)

1

Legendă: CAD – boală coronariană; IM – infarct miocardic



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 3(35), AN 2014

139

malele care au primit simpatoliti ce (14). Câini cu 
recuperare rapidă a VRS după IMA au avut o 
evoluţie și prognosti c net superioare celor cu 
VRS scăzută la 30 de zile, indiferent de trata-
mentul administrat. În mod surprinzător, admi-
nistrarea de beta-blocante înainte de inducerea 
necrozei miocardice a crescut parametrii VRS 
numai la animalele care au avut risc aritmic 
scăzut după infarct. Rezultatele acestor studii au 
fost infi rmate de studiile clinice mari realizate 
cu beta-blocante în perioada post infarct la om.

Scopolamina
Scopolamina aplicată transdermic crește to-

nusul vagal și a fost uti lizată cu justi fi carea ofe-
rită de studii clinice ce au evidenţiat rolul pro-
tector anti aritmic al unui tonus parasimpati c 
cres cut după IMA. Administrarea de blocante 
muscarinice în doze mici duce la creșterea 
acti vităţii vagale chiar și la indivizi sănătoși. Apli-
carea percutană de plasturi cu scopolamină 
pentru 24 de ore crește pNN50 cu 85%, iar pute-
rea HF crește cu 250% și cea a benzii LF cu 86%. 
Pentru a aprecia efectul clinic al scopolaminei 
administrată transdermic și benefi ciul în urma 
intervenţiei vago-mimetrice la 32 de indivizi 
sănătoși, s-au determinat parametrii VRS în do-
meniul ti mp și în cel de frecvenţă după 24 de 
ore de la începutul tratamentului (16). S-a ob-
ser vat o creștere importantă a tuturor para me-
trilor studiaţi, iar efectul cel mai marcat a fost 
observat în domeniul HF, compati bil cu efectul 
vagomimetric puternic al medicamentului.

Casadei (17) a administrat scopolamină 
trans dermic începând de la patru zile după IMA 
și a identi fi cat o creștere a puterii spectrului HF 
în ti mp ce puterea LF nu a fost modifi cată. S-a 
găsit concomitent o creștere a refl exului baro-
receptor faţă de lotul de control, ca expresie a 
acţiunii de creștere a tonusului vagal. 

Pedretti   (18), folosind aceeași metodă de ad-
ministrare a scopolaminei la 28 de bolnavi după 
IMA, a găsit o creștere semnifi cati vă a VRS și a 
sensibilităţii baroreceptorilor faţă de valorile 
acestora din perioada imediată a necrozei mio-
cardice. Dintre parametrii VRS, creșterea cea 
mai semnifi cati vă au avut-o rMSSD și puterea 
totală a spectrului. Concluzia studiului a fost că 
scopolamina poate infl uenţa marcat indicii de 
disfuncţie vegetati vă alteraţi în perioada IMA, 
fără a face o apreciere prognosti că, din cauza 
perioadei scurte de urmărire. Același grup de 
autori a demonstrat ulterior că administrarea a 
25 mg de pirenzepină per os/zi are efecte si-
milare asupra VRS cu scopolamină percutanat, 

dar fără reacţiile adverse ale acesteia din urmă 
(18). Sensibilitatea baroreceptorilor a fost cres-
cută de pirenzipină cu 60%, ceea ce poate cons-
ti tui un benefi ciu suplimentar după IMA.

Toate studiile de mai sus sunt unanime în 
aprecierea că scopolamina pe cale transdermică 
poate avea efect important ca agent vago-mi-
meti c în unele cazuri posti nfarct. Deși ea poate 
induce o creștere susţinută a tonusului vagal, 
uti lizarea sa clinică actuală este foarte limitată. 
Creșterea parametrilor VRS în domeniul vagului 
sub scopolamină nu a redus incidenţa fi brilaţiei 
ventriculare, induse prin ischemie acută în unele 
studii experimentale (17,18). Nu s-a putut de-
monstra un benefi ciu protector anti aritmic al 
scopolaminei, chiar dacă acţiunea ei vago-tonică 
este importantă.

Medicamentele antiaritmice
Medicamentele anti aritmice, care au efecte 

parasimpati ce, pot avea efecte pro-aritmice și 
de creștere a riscului de moarte subită cardiacă. 
Este foarte atracti v ca, teoreti c, efi cacitatea 
uno ra dintre anti aritmice să fi e pusă pe seama 
ameliorării parametrilor funcţiei vegetati ve în 
favoarea parasimpati cului. Din păcate, majori-
tatea anti aritmicelor administrate pe termen 
lung în perioada post infarct cresc mortalitatea 
aritmică în ciuda efectului benefi c al unora 
asupra parametrilor VRS și asupra aritmiilor 
ventriculare pentru care au fost iniţial prescrise. 
Creșterea mortalităţii sub tratament anti aritmic 
se datorește în special efectelor pro-aritmice ale 
acestor medicamente. Proprietăţile pro-arit-
mice derivă din acţiunea directă asupra depo-
larizării și/sau repolarizării celulelor miocardice 
în condiţii de ischemie reziduală nemanifestă 
clinic care favorizează procesul de reintrare și 
apariţia de aritmii ventriculare grave. În aceste 
condiţii, efectele benefi ce asupra funcţiei vege-
tati ve trec într-un plan secundar. În prezent, 
efec tele vegetati ve ale anti aritmicelor nu sunt 
considerate a avea importanţă prognosti că ma-
joră în perioada post infarct.

Anti aritmicele de clasă Ia și Ic, medicamente 
cunoscute a avea acţiune proaritmică dacă se 
administrează pe termen lung după IMA, au 
efecte de ti p atropinic indirect. Flecainida și 
encainida, care au crescut mortalitatea la bol-
navii cu aritmii ventriculare asimptomati ce după 
IMA în studiul CAST (19), scad semnifi cati v VRS. 
Această reducere a fost interpretată ca o dimi-
nuare importantă a acti vităţii parasimpati ce. Nu 
au fost descrise efecte ale acestor medicamente 
asupra acti vităţii simpato-adrenergice.
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Pentru a aprecia efectul encainidei și fl e-
cainidei comparati v cu moricizina sau placebo, 
Bigger a determinat parametrii VRS în domeniul 
ti mp și în cel de frecvenţă la sub-grupuri de 
bolnavi cu sechele de IM incluși în studiul CAST 
(19). În ti mp ce la grupul placebo VRS a crescut 
consecuti v procesul fi ziologic de vindecare, la 
grupurile tratate cu anti aritmice, VRS a scăzut 
semnifi cati v. Loturile bolnavilor trataţi cu en-
cainidă și fl ecainidă au avut o reducere mai 
mare a puterii LF, dar nesemnifi cati vă faţă de cei 
trataţi cu moricizină. Supravieţuirea a fost mai 
redusă sub encainidă și fl ecainidă comparati v cu 
celelalte două grupuri. În ciuda scăderii VRS cu 
toate cele trei medicamente, aceasta nu a fost 
un fost un bun indicator al riscului de deces la 
un an de urmărire; parametrii VRS determinaţi 
în condiţii bazale, anterior începerii trata men-
tului, s-au corelat foarte bine cu riscul de moarte 
subită cardiacă pe durata anului de la includerea 
în studiu.

Anti aritmicele de clasă III, care nu au efecte 
pro-aritmice majore decât în primele zile de la 
începutul administrării dependente de alungirea 
intervalului QT, au infl uenţe benefi ce sau nu 
afectează VRS. Sotalolul poate crește indicii VRS, 
în special pe cei dependenţi de tonusul vagal, 
ceea ce se datorează acţiunii sale beta-blocante 
asociate celei anti aritmice de clasă III. Admi-
nistrând Sotalol la 28 de subiecţi cu aritmii ventri-
 culare severe după IMA, a căror VRS nu era co-
relată nici cu gradul disfuncţiei miocardice, nici 
cu severitatea aritmiei, Hohnloser a identi fi cat o 
creștere importantă a RMSSD, pNN50 și puterii 
spectrului în domeniul HF (20). Această amelio-
rare a fost independentă de frecvenţa cardiacă 
medie și de efectul propriu-zis anti aritmic 
apreciat prin infl uenţarea tulburării de ritm. 
Amiodarona nu afectează parametrii VRS.

Blocantele canalelor de calciu
Blocantele canalelor de calciu au și efecte 

vegetati ve, pe lângă cele vasodilatatoare bine 
cunoscute. Ele pot împiedica eliberarea nora-
drenalinei din terminaţiile simpati ce și reduc 
astf el acti vitatea adrenergică. Datele rezultate 
din analiza spectrală a VRS au demonstrat că 
dilti azemul poate scade puterea LF într-o mă-
sură asemănătoare cu metoprololul la bolnavii 
cu sechele de infarct (4,5). În plus, beta-blo-
cantul crește atât puterea totală a spectrului, 
cât și puterea HF, spre deosebire de dilti azem, 
care infl uenţează numai LF: aceasta arată că 
ambele medicamente pot scădea acti vitatea 
sim pati că în mod asemănător, dar blocantul de 

calciu nu crește acti vitatea parasimpati că. Cele 
două medicamente au efecte adrenergice ase-
mănătoare, dar beta-blocantul crește tonusul 
vagal, ceea ce poate fi  un avantaj terapeuti c 
după infarct. Spre deosebire de dilti azem, nife-
dipina nu reduce răspunsul simpati c la ti lt-up 
test, ceea ce sugerează diferenţe importante 
între blocantele de calciu din punct de vedere al 
acti vităţii adrenergice. Este bine cunoscută 
creșterea reacti vă a acti vităţii simpati ce după 
ad ministrare de nifedipină care are efect vaso-
dilatator direct brutal, urmată de reducerea 
para metrilor VRS.

Glicozidele tonicardiace
Glicozidele tonicardiace au efecte colinergice 

indirecte puternice și anti adrenergice slabe. 
Digoxina produce o creștere marcată a puterii 
totale a spectrului și a LF, dar mai ales a HF la 
indivizi sănătoși, ceea ce refl ectă creșterea to-
nusului vagal sub tratament tonicardiac. La bol-
navii cu insufi cienţă cardiacă, scăderea frec-
venţei sinusale și a raportului LF/HF se datorează 
aceluiași mecanism vagal de ti p central. Studiul 
VRS în domeniul ti mp la bolnavi digitalizaţi a de-
monstrat același efect vagomimeti c prin creș-
terea pNN50 și RMSSD, care se realizează în pa-
ralel cu reducerea markerilor serici de acti vare 
simpati că excesivă (21). Acţiunea de ti p vago-
mimeti c a digoxinei poate apărea de la doze te-
ra peuti ce mici; dozele mari nu aduc benefi cii 
supli mentare și au dezavantajul apariţiei feno-
menelor toxice (22). Inotropele poziti ve de ti p 
simpatomimeti c, cum este dopamina, au efecte 
contrare digoxinei asupra parametrilor VRS, deși 
pot îmbunătăţi similar funcţia sistolică (21). 
Ameliorarea tonusului vagal sub tratament di-
gitalic se traduce și prin creșterea sensibilităţii 
baroreceptorilor alături de acţiunea benefi că 
asu pra VRS. Efectul anti adrenergic poate avea 
un rol în creșterea VRS după administrarea de 
digoxin, având în vedere reducerea rezistenţei 
vasculare periferice ce apare după administrarea 
medicamentului.

Inhibitorii enzimei de conversie
Inhibitorii enzimei de conversie (IEC) au, de 

asemenea, efecte colinergice, dar datele dispo-
nibile până în prezent sunt controversate. În ex-
perimente pe animale, IEC au crescut neașteptat 
puterea LF cu 200% până la 450%; creșterea 
con comitentă a puterii HF nu a fost descrisă, iar 
o explicaţie a creșterii puterii LF nu a fost fur-
nizată. Studii clinice cu enalapril nu au evidenţiat 
modifi cări ale VRS, atât în domeniul ti mp, cât și 
în cel de frecvenţă la indivizi sănătoși (23).
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CONCLUZII
Hipertensiunea simpati că persistentă aso ci-

ată cu diminuarea efectelor vagale asupra inimii 
după IMA favorizează apariţia unor tulburări de 
ritm grave responsabile de moartea subită car-
diacă. Infl uenţarea parametrilor VRS după IMA 
cu scopul normalizării dezechilibrului vegetati v 
se poate face prin mai multe intervenţii tera-
peuti ce. Realizarea reperfuziei miocardice în 
faza acută are impactul cel mai important asupra 
VRS, alături de numeroase alte efecte benefi ce. 
În perioada posti nfarct, acţiunea cea mai favo-
rabilă o au beta-blocantele care, pe lângă redu-
cerea dominanţei simpati ce, cresc și tonusul 
vagal prin mecanisme centrale. Beta-blocantele 

sunt, de altf el, singura clasă terapeuti că care 
infl uenţează dezechilibrul vegetati v post infarct 
și care se asociază cu ameliorarea prognosti cului 
aritmic. Proprietăţi anti adrenergice asemănă-
toare au blocantele de calciu din clasa dilti a-
zemului, dar ele nu afectează acti vitatea para-
simpati că. Manipularea directă a tonusului vagal 
cu scopolamină sau pirenzepină, deși duce la 
creșterea marcată a parametrilor VRS din do-
meniul parasimpati c, nu are totuși efecte pro-
tectoare anti aritmice pe termen lung. Anti  arit- 
micele, cu excepţia celor cu proprietăţi beta- 
blo cante, au efecte anti colinergice care erau in-
criminate în patogenia aritmiilor induse iatro-
gen, dar acţiunea lor pro-aritmică se exercită cel 
mai probabil.
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