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REZUMAT
Deşi electrocardiografia nu este o specialitate şi nu are nici măcar titlul de competenţă, noţiunile de bază
trebuie cunoscute de către medicul practician. Mulţi medici se bazează mai mult pe interpretarea automată
dată de programul din soft al aparatului, decât pe „citirea” directă a electrocardiogramei. Din aceste motive
trebuie bine cunoscută prezenţa artefactelor, care impietează asupra interpretării corecte a traseului
electrocardiografic. Ele apar ca fiind cauzate de factori, de regulă externi, care nu reprezintă activitatea
inimii, dar care pot modifica traseul electric, generând erori de interpretare. Numeroasele manuale de
electrocardiografie practică nu au un capitol definit şi nici nu au dezvoltat noţiunile despre artefactele
electrocardiografice. Pe baza experienţei personale autorii au găsit utilă prezentarea unei lucrări prin care să
sensibilize medicii tineri asupra acestui subiect.
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ABSTRACT
The electrocardiogram is not a qualification itself and the basic information has to be known by the general
practitioner. Many doctors rely on the machine interpretation rather than of a personal „reading” the ECG.
That is why the doctor has to be aware of the artefacts, which lead to misinterpretation of the electrocardiogram.
Most of the artefacts occur because of external factors; they do not represent the heart’s activity but they
influence the ECG, leading to possible diagnostic errors. The majority of electrocadiography books focuse on
practical aspects and do not have a special chapter on artefacts. Based on the personal experience, the authors
try to focus on this aspect, hoping to sensitize the young doctors.
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SCOPUL LUCRĂRII
Electrocardiografia nu este în prezent o specialitate medicală, nici măcar o competenţă,
motiv pentru care trebuie cunoscute noţiunile
de bază de către fiecare medic practician. În
pofida acestui fapt, deşi multe cabinete individuale sunt dotate cu aparate electrocardiografice, mulţi medici se bazează mai mult pe interpretarea automată dată de programul din
soft, decât pe citirea directă a electrocardiogramei. Din aceste motive trebuie bine cunoscută
prezenţa artefactelor, care impietează asupra interpretării corecte a traseului electrocardiografic.
Artefactele apar ca urmare a intervenţiei
unor factori, de regulă externi şi care, de fapt,
nu reprezintă activitatea inimii, dar care pot modifica traseul electric, generând erori de interpretare.
Având în vedere că numeroasele manuale de
electrocardiografie practică nu au un capitol definit şi dezvoltat despre artefactele electrocardiografice, am găsit util să prezentăm o lucrare
prin care să sensibilizăm medicii tineri, implicaţi
în procesul de învăţământ, rezidenţi de medicină
de familie sau din alte specialităţi medicale, asupra acestui subiect. 

MATERIAL ŞI METODĂ
Toate artefactele pleacă de la modificări ale
liniei de bază, fie prin modificarea desenului
liniei, fie prin oscilaţii în susul sau în josul hârtiei
de înscriere, fie prin particularităţi ale performanţei de reacţie legată de calitatea electrocardiografului.
Pe baza datelor din literatură au fost mai întâi
definite posibilele cauze de apariţie a artefactelor
electrocardiografice. Din colecţiile personale de
trasee electrocardiografice au fost alese cele
mai reprezentative, pentru a ilustra diferitele aspecte ale artefactelor şi circumstanţele de apariţie ale acestora. Nu au fost tratate în această
lucrare erorile de plasare a electrozilor de către
operator, care influenţeză interpretarea traseului ECG.
1. Modificările înscrierii liniei de bază constau în prezenţa unor vibraţii uniforme cu frecvenţe de 50-60/sec, cu înălţimi de 1 mm, care
sunt înregistrate obişnuit cu electrocardiografele
de tip vechi. Când acestea cresc, uneori amplu,
traseul electrocardiografic nu se mai poate interpreta uşor. Vibraţiile au la bază mai multe
cauze:
• contactul imperfect al electrozilor cu pielea pacientului (suprafaţa mică a electro132

zilor, în special la cei toracici, poate creşte
acest risc);
• lipsa umezirii suficiente a electrozilor –
pentru evitarea acestui risc firmele producătoare de electrocardiografe oferă în
prezent geluri speciale;
• „parazitări“ externe date de curenţii alternativi, de regulă de la consumatorii
electrici, plasaţi în apropierea electrocardiografului (izolarea într-o cuşcă electromagnetică ar fi o soluţie, dacă nu se
poate renunţa la aparatele şi la maşinile
electrice care produc aceste parazitări).
Vibraţiile fine sau mai ample, dar neregulate
ca ritm şi ca amplitudine, a căror frecvenţă oscilează între 10 şi 60/sec, cele din urmă făcând
dificilă citirea traseului. Cauza obişnuită a
acestor vibraţii este tremorul bolnavului. Sunt
implicate: nervozitatea excesivă a pacientului,
hipertiroidia, boala Parkinson, etilismul, electrocardiograma efectuată în condiţii de frig etc.
Contactele defectuoase ale electrozilor la cablu
sau unele contacte imperfecte din structura
aparatului sunt, de asemenea, responsabile de
apariţia acestor artefacte.
Oscilaţiile sub 20/sec apăreau frecvent la
aparatele cu lămpi, care se încălzeau într-un
timp mai lung. Oscilaţiile cu amplitudine mare,
prin tremorul bolnavilor, pot genera erori, impunând diagnosticul diferenţial electrocardiografic cu unele aritmii, ca flutterul atrial sau
fibrilaţia atrială. Eroarea poate fi evitată dacă se
iau măsuri de îndepărtare a cauzelor sau se
aşteaptă până la înregistrarea unor porţiuni ECG
cu artefacte diminuate sau pe care acestea au
dispărut, traseu pe care se pot identifica cu
certitudine undele P, urmate sau nu de linia
izoelectrică (Fig. 2-5).
Oscilaţiile cu o frecvenţă mare şi cu amplitudine egală sau peste 1 mm fac dificilă interpretarea traseului elctrocardiografic, fiind nevoie
de aprecierea aproximativă a liniei de bază pe
conturul superior sau inferior al vibraţiilor. Sunt
cauzate de contactele imperfecte dintre electrozi
şi tegumentele pacientului, dar şi de suprapunerea unor curenţi altenativi externi produşi de
aparate electrice medicale sau casnice în uz, care
parazitează linia de bază (Fig. 2 a şi b).
Alteori, oscilaţiile pot fi rotunjite, având
diferite amplitudini, înregistrate într-o anume
derivaţie, aspect care poate mima fibrilaţia
atrială. Prezenţa undelor P în alte derivaţii înregistrate simultan, derularea ritmică a acestor
unde şi a complexelor QRS exclud fibrilaţia
atrială şi precizează prezenţa acestui tip de artefact (Fig. 3 a şi b).
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FIGURA 1. Artefacte generate de tremor,
care pe alocuri mimează flutterul 3/1 (D2,
D3, aVL, aVF, V1-V3) la un pacient cu boală
Parkinson (unda P se observă doar în
derivaţiile DI, V4, V5 şi V6).

FIGURA 2 a şi b. Oscilaţii fine ale liniei de bază, cu amplitudini diferite

Oscilaţiile ample, rotunjite, apărute după
complexul QRS pot mima alteori tulburările
primare de repolarizare din sindroamele acute
coronariene (Fig. 4)
2. Oscilaţiile de la linia de bază a traseului
electrocardiografic
Acestea pot fi rapide, neregulate, de amplitudine şi cu durată variabilă. Sunt uşor de remarcat, dar când au o durată de aproximativ
0,16-0,20 sec pot fi confundate cu extrasistolele
ventriculare. Le diferenţiază de extrasistolele
ventriculare absenţa repolarizării, în opoziţie cu
complexul rapid. Extrasistolele supraventriculare
pot fi mimate de artefacte, dar ele sunt în general uşor de diferenţiat prin aspectele particulare

ale complexului supraventricular. De asemenea,
artefactele pot mima extrasistolele ventriculare
izolate sau lambouri de tahicardie paroxistică
ventriculară. Aceste tipuri de artefacte sunt
cauzate de mişcările bolnavului sau de lipsa
contactului suficient al electrozilor, desprinderea acestora sau eventuale asocieri (Fig. 5, Fig.
6).
Oscilaţiile lente, care generează ondulaţii
ample ale traseului, deasupra sau sub linia de
bază, pe distanţe variabile, de câţiva centimetri,
sunt cauzate de deplasarea electrozilor odată cu
actul respiraţiei, dar şi de diferenţe de tensiune
electrică ale electrocardiografelor fără stabilizator.
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FIGURA 3 (a şi b). Oscilaţii ale traseului ECG care mimează fibrilaţia atrială (vizibile în V1, V6). Prezenţa undei P în
celelalte derivaţii(V2-V6) certifică existenţa ritmului sinusal

FIGURA 4. Oscilaţii ale traseului ECG care mimează ischemia subendocardică postero-inferioară (prezenţa
trasului ECG normal din imediata vecinătate trădează artefactele)

FIGURA 5. Oscilaţie a traseului ECG ce mimează extrasistolă ventriculară (vizibilă în D1 şi D3)

FIGURA 6. Oscilaţii ale traseului ECG care mimează extrasistolia ventriculară şi
tahicardia ventriculară nesusţinută, vizibile în V4.
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,,Fenomenul Deitz“, extrem de rar vizualizat
pe electrocardiogramă, este generat de o serie
de contracţii reflexe ale muşchiului diafragmatic.
Undele pot fi izolate sau în salve, sunt relativ
ritmice, fenomen cunoscut sub denumirea de
„flutter diafragmatic“.
3. Artefactele legate de particularităţile de
reacţie ale electrocardiografului.
Aceste artefacte sunt trădate de aspectul
etalonului care, ideal, ar trebui să aibă forma
unei linii frânte, egale ca laturile unui pătrat, ce
generează unghiuri de 900, atunci când este
înregistrat cu amplitudinea de 1mV şi o durată
de 0,20 sec (Fig. 7).
De asemenea timpul de coborâre scurtat al
etalonului poate duce la deformarea electrocardiogramei. De regulă există, totuşi, o latenţă
a timpului de reacţie, aşa încât unghiul de pornire este mai mic de 900 şi coexistă cu o uşoară
ascensiune superioară şi cu o coborâre mai lentă.

FIGURA 7. Etalon corect şi modificat, generator de
artefacte – a) etalonul optim, complex QRS normal;
b) etalon cu supraascensiune, complex QRS deformat;
c) etalon teşit, complex QRS deformat

Alteori, electrocardiogramele au înscrieri defectuoase, ce fac traseul indescifrabil. Prin prezenţa artefactelor multiple, softul aparatului va
da interpretări eronate, aşa încât este necesară
repetarea înregistrării traseului electrocardiografic (Fig. 8).

Electrocardiografele digitale, fiind mai
performante, au reuşit să îndeplinească mai
bine condiţiile tehnice necesare pentru evitarea
artefactelor (cum sunt deformările etalonului,
ale complexului QRS, supra- sau subdenivelarea
liniei de bază înscrisă după complexul QRS etc.).
Unele artefacte pot apare şi la aceste tipuri de
aparate, în special cele legate de contactul defectuos al electrozilor la tegumentele pacientului. 

CONCLUZII
1. Artefactele sunt adesea prezente pe traseul electrocardiogramei, fiind generate de intervenţia unor factori, de obicei externi; ele impietează asupra unei interpretării corecte a
electrocardiogramei de către medic.
2. Artefactele pot fi evitate prin îmbunătăţirea
tehnicii de înregistrare: contacte corecte ale
electrozilor la tegumente, umidificarea suficientă
a acestora, evitarea parazitărilor prin îndepărtarea aparatelor electrice funcţionând simultan
cu electrocardiograful etc.
3. Timpul de latenţă al etalonului electrocardiografului modifică morfologia undelor înscrise
pe traseul electrocardiografic, fiind o altă sursă
de eroare.
4. Tremorul din boala Parkinson, hipertiroidie
sau produs de expunere la frig poate mima
flutterul atrial sau fibrilaţia atrială cu unde „f“
mari.
5. Oscilaţiile liniei de bază, cauzate de aparat
sau de mişcarea bruscă a membrelor bolnavului,
pot mima extrasistolia ventriculară sau tahicardia
ventriculară nesusţinută.
6. Artefactele multiple, indiferent de cauză,
care fac imposibilă interpretarea corectă a electrocardiogramei, impun repetarea traseului ECG.

FIGURA 8. Artefactele multiple, ce fac imposibilă interpretarea traseului, obligă medicul la repetarea
înregistrării electrocardiogramei.
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