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Analiza fluxului diastolic pseudonormal în
aritmiile cu umplere ventriculară variabilă
utilizând stimularea extrasistolică programată,
la pacienţii cu funcţie sistolică păstrată
Pseudonormal diastolic flow analysis in arrhytmias with variable ventricular
filling using extrasystolic programmed stimulation, in patients with preserved
systolic function
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REZUMAT
Introducere. Modelul fluxului transvalvular mitral este în relaţie cu condiţiile de încărcare şi este influenţat de
intervalul de cuplaj în cazul unei aritmii extrasistolice. S-a observat că nu toate intervalele de cuplaj modifică
modelul de umplere ventricular.
Scop. Stabilirea valorii minime şi maxime a intervalului de cuplaj extrasistolic asociat cu modificarea fluxului
transvalvular mitral şi identificarea intervalului de cuplaj optim la care apare potenţarea postextrasistolică.
Concluzii. La subiecţii normali există un interval de cuplaj la care vitezele undei E a fluxului transvalvular mitral
şi a undei E’ de relaxare tisulară cresc în intervalul postextrasistolic. La subiecţii cu pacemakere bicamerale şi pattern
de umplere pseudonormal, stimularea programată reduce amplitudinea undei E şi demască patternul 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 modificărilor fiziopatologice în cadrul disfuncţiei diastolice şi a relaţiilor
hemodinamice ale acestora cu modificările induse în cursul aritmiei extrasistolice. Gradul potenţării postextrasistolice
produse la un interval de cuplaj optim poate aprecia existenţa rezervei diastolice.
Cuvinte cheie: pattern pseudonormal, relaxare întârziată, stimulare programată, extrasistolă,
interval de cuplaj

ABSTRACT
Background. Transmitral flow pattern is in relation to the loading conditions and it is influenced by the
coupling intervals in the setting of extrasystolic arrhythmia. It has been shown that not all coupling intervals
may alter diastolic filling pattern.
Aim. To establish minimum or maximum values of the coupling interval associated with transmitral flow
modification and to identify the optimal coupling interval at which appears the postextrasystolic potentiation.
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Conclusions. In normal subjects there is a coupling interval at which the velocities of the E transmitral flow
and of the relaxation E’ wave increase in the postextrasystolic interval. In our patients with dual-chambers
pacemaker and pseudonormal pattern, programmed stimulation reduces E wave amplitude and unmasks the
delayed relaxation pattern. 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 pattern, delayed relaxation, programmed stimulation, extrasystole,
coupling interval

INTRODUCERE
Fluxul transmitral de tip pseudonormal este
caracterizat prin normalizarea raportului E/A şi a
timpului de decelerare a undei E, creând probleme de interpretare, inclusiv în ceea ce priveşte presiunile de umplere a ventriculului stâng.
Acest tip de flux reflectă creşterea presiunii
în atriul stâng, în condiţiile reducerii rezervei
diastolice a ventriculului stâng. Viteza de umplere precoce a ventriculului stâng poate fi normală, iar gradientul transmitral este menţinut
prin creşterea presiunii în atriul stâng, relaxarea
ventriculară activă fiind redusă. În absenţa determinării altor parametri, utilizând fluxul venos
pulmonar (1), manevra Valsalva, testul de efort,
tehnica Doppler tisular, acest model nu poate
preciza creşterea presiunii diastolice a ventriculului stâng în condiţiile unei funcţii sistolice normale (2).
În cursul manevrei Valsalva se realizează scăderea presarcinii; la subiecţii normali, se observă
o diminuare a amplitudinii undelor E şi A. În contextul unui flux pseudonormal amplitudinea
undei A creşte, identificând aspectul anormal al
fluxului transvalvular mitral, suspicionând creşterea presiunii diastolice a ventriculului stâng.
Raportul undelor S (sistolică) şi D (diastolică) a
fluxului venos pulmonar este supraunitar, amplitudinea 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 superioară celei A mitrale (> 20 ms) reflectă creşterea
presiunii de umplere a ventricului stâng.
Dopplerul tisular nu realizează pseudonormalizarea undelor E şi A. Astfel, reducerea amplitudinii undei E’ şi creşterea raportului E/E’ >
15 afirmă creşterea presiunilor de umplere a
ventriculului stâng.
După efortul fizic de scurtă durată, unda E
creşte, unda A nu se modifică, iar raportul E/A
creşte3. La Dopplerul tisular se constată creşterea
vitezei undei E’, iar viteza undei A’ nu se modifică
228

(4). Aceste modificări sunt mediate de variaţiile
presarcinii şi de stimularea simpatică la efort. Pe
cordul normal stimularea simpatică la efort reduce
în mod egal durata diastolei şi a sistolei, scade
presarcina, accentuează relaxarea diastolică activă
şi creşte umplerea ventriculară precoce. Raportul
E/E’ nu se modifică (1), sugerând menţinerea în
limite normale a presiunilor de umplere.
Extrasistolia modulează umplerea ventriculară 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
presarcinii induce scăderea volumului şi a presiunii telediastolice a ventriculului stâng. Ulterior extrasistolia induce o umplere diastolică suplimentară oferită de intervalul prelungit
postextrasistolic.
Astfel, intervalul postextrasistolic oferă o
analiză unică a funcţiei diastolice. Ventriculul
stâng este descărcat iniţial de scăderea presarcinii în intervalul preextrasistolic şi apoi supraîncărcat de creşterea presarcinii indusă de
intervalul postextrasistolic.
Existenţa unei rezerve diastolice asociată cu
scăderea presiunii de umplere a ventriculului
stâng ar putea fi identificată prin modificarea
modelului fluxului transvalvular mitral şi a
Doppler-ului tisular, analizând parametrii diastolici în perioadele postextrasistolice.

SCOPUL LUCRĂRII
Stabilirea valorilor minimă şi maximă a intervalului de cuplaj extrasistolic asociat cu modificarea fluxului transvalvular mitral şi identificarea intervalului de cuplaj optim la care apare
potenţarea postextrasistolică.

MATERIAL ŞI METODĂ
S-au analizat modificările fluxului transvalvular mitral în intervale de cuplaj extrasistolic
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variate obţinute prin stimulare programată şi
s-au comparat cu cele observate în extrasistolele
spontane.
S-a realizat stimulare extrasistolică atrială
programată la doi pacienţi (după obţinerea consimţământului), ambii de sex masculin cu vârsta
de 54 şi respectiv 67 de ani, cu pacemakere bicamerale, cu electrozii plasaţi în atriul drept,
respectiv ventriculul drept. Unul dintre pacienţi
avea pacemaker implantat pentru boală de nod
sinusal de etiologie ischemică, iar celălalt pentru
bloc atrioventricular total de asemenea de etiologie ischemică. Stimularea programată s-a efectuat cu 2,5 V, 0,4 ms (cel puţin de două ori pragul
de stimulare), 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 relaţiei dintre intervalul de cuplaj extrasistolic şi
modificările comportamentului fluxului diastolic
mitral şi a vitezelor tisulare măsurate la nivelul
inelului mitral lateral în intervalul postextrasistolic. Astfel s-au identificat limitele de variaţie
ale intervalului de cuplaj care s-a asociat cu
valoarea cea mai mare a vitezei undei E, respectiv
E’ în pauza postextrasistolică.
La toţi pacienţii s-au calculat vitezele undei E
a fluxului transvalvular mitral (Doppler spectral),
a undei E’ la nivelul inelului mitral lateral (Doppler tisular), bazal şi postextrasistolic, raportul
E/E’, intervalul de cuplaj extrasistolic (distanţa
dintre unda R a complexului QRS preextrasistolic

şi unda R a complexului QRS extrasistolic), intervalul RR dintre complexele care includ extrasistola şi fracţia de ejecţie a ventriculului 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 măsurat intervalul de cuplaj al fiecărei extrasistole
create prin stimulare 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 utilizat 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 ecocardiografici s-a folosit regresia
liniară simplă. Calculele şi reprezentările grafice
s-au efectuat folosind programul STATISTICA
versiunea 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 tipul
extrasistolei (atrială sau ventriculară) (Tabelul 1,
Fig. 1 şi 1’).
Viteza undei A nu s-a modificat semnificativ
în intervalul postextrasistolic.

TABELUL 1. Creşterea amplitudinii undei E în pauza postextrasistolică la 15 bolnavi în lotul martor, 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

4

0,83

2,00

0,90

1,10

0,20

42,86

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
14

0,42
0,42

1,89
2,00

0,90
0,70

1,10
0,82

0,20
0,12

22,64
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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Variaţia amplitudinii undei E a fost semnificativă statistic 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
creşteri ale amplitudinii undei E în pauzele postextrasistolice, dar nesemnificative statistic. La
aceşti subiecţi intervalele de cuplaj au depăşit
40% din intervalul RR care a inclus extrasistola.
La 19 subiecţi din lotul martor (80%) viteza
tisulară de relaxare miocardică precoce (unda

E’) a crescut în intervalul postextrasistolic faţă de
cel bazal (Tabelul 2, Fig. 3, Fig. 3’).
Creşterea amplitudinii de relaxare precoce
tisulară E’ apare atunci când raportul dintre durata 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 modificat
în pauza postextrasistolică la subiecţii din lotul
martor (Tabelul 3).

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

FIGURA 3. Modificările
amplitudinii undei E’ în
extrasistolia ventriculară
la lotul martor
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FIGURA 3’. Modificările
amplitudinii undei E’ în
extrasistolia atrială la
lotul martor

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

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 tisulare A’ a rămas nemodificată (Fig. 3 şi 3’).
S-a practicat stimulare programată la 2 pacienţi purtători de pacemaker permanent, care
aveau în condiţii bazale pattern al fluxului transmitral de tip pseudonormal (Tabelul 4).
TABELUL 4. Parametrii fluxului Doppler transmitral şi
Doppler tisular bazal la purtătorii de pacemakere
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Subiect

E (m/s)

A(m/s)

E’ (cm/s)

A’ (cm/s)

Nr. 1
Nr. 2

0,80
0,78

0,60
0,56

13
12

16,5
15

S-au analizat 120 de intervale de cuplaj diferite obţinute prin stimulare programată. Odată
cu reducerea intervalului de cuplaj, prin stimularea programată, s-a obţinut progresiv reducerea amplitudinii undei E a fluxului transmitral
şi a undei E’ tisulare. Reducerea amplitudinii
undei E a fost semnificativă 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 semnificativ la nivelul bazal şi postextrasistolic la stimularea programată şi nu a demonstrat creşterea presiunii
telediastolice la aceşti pacienţi.
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FIGURA 5. Reducerea amplitudinii
undei E la stimularea programată
odată cu reducerea
intervalului de
cuplaj şi transformarea patternului
transmitral din
tipul pseudonormal
în tipul relaxare
întârziată

FIGURA 5’. Reducerea amplitudinii
undei E’ la stimularea programată în
raport cu intervalul de cuplaj la
Dopplerul tisular
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DISCUŢII ŞI CONCLUZII
Datele din literatură arată modificarea parametrilor contractili (5) după extrasistole. Nu s-a
studiat comportamentul parametrilor de relaxare în aritmia extrasistolică. Acest comportament poate fi util în studiul disfuncţiei diastolice, mai ales de tip pseudonormal, dificil de
interpretat. Am studiat iniţial efectul extrasistolelor 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 undelor
E şi E’ în pauza postextrasistolică, fără a modifica
raporturile E/E’. Extrasistolia, apărând precoce,
reduce umplerea diastolică (scăzând presarcina).
După extrasistolă, umplerea ventriculară este mai
bună datorită creşterii presarcinii.
Aceasta arată creşterea umplerii ventriculare
prin accentuarea relaxării ventriculare, fără modificarea presiunilor de umplere. Aceste modificări hemodinamice diastolice pot fi asemuite
parţial cu cele produse la efortul fizic de intensitate medie (1), mediate de variaţia presarcinii
şi a relaxării ventriculare (6,7,8). Stimularea β1
agoniştilor accelerează relaxarea ventriculară,
favorizând fosforilarea troponinei I, care creşte
disocierea calciului de troponina C4. De asemenea, venocostricţia mediată simpatic duce la
creşterea întoarcerii venoase şi a presarcinii.
Ambele mecanisme induc creşterea umplerii
ventriculare diastolice, caracteristice efortului
fizic mediu (9,10). Efectul maxim asupra umplerii
ventriculare depinde de intervalul de cuplaj al
extrasistolei, care influenţează presarcina. În
studiul nostru, la subiecţii normali, variaţia optimă a presarcinii evaluată prin creşterea vitezelor undelor E şi E’ în pauza postextrasistolică,
s-a produs atunci când intervalul de cuplaj a reprezentat 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
pattern transmitral bazal de tip pseudonormal,
introducând programat extrastimuli 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, patternul pseudonormal transformându-se în pattern de tip relaxare întarziată.
Datele ilustrează faptul că în condiţiile disfuncţiei diastolice de tip pseudonormal, creşterea presarcinii în intervalul postextrasistolic
nu se însoţeşte de ameliorarea umplerii ventriculare. Aceasta sugerează reducerea „rezervei
de relaxare diastolică“ la pacienţii cu flux mitral
pseudonormal. Raportul E/E’ în pauza postextrasistolică nu se modifică faţă de bătaia bazală,
accentuând ideea că nu este vorba de creşterea
presiunilor de umplere la aceşti pacienţi.
Micşorarea amplitudinii undei E a fluxului
transvalvular mitral la pacienţii cu flux bazal
pseudonormal în condiţiile scăderii intervalului
de cuplaj indus de stimularea extrasistolică programată, demonstrează echivalenţa acestei metode cu alte tehnici care se aplică pentru interpretarea fluxului pseudonormal. În plus faţă de
alte tehnici (manevra Valsalva, teste de vasodilataţie, testul de efort, testul de încărcare venoasă) analiza comportamentului diastolic
postextrasistolic asociază două aspecte hemodinamice: scăderea iniţială a presarcinii (în intervalul preextrasistolic) şi creşterea ulterioară
a presarcinii (în intervalul postextrasistolic).
Eventuala ameliorare a parametrilor diastolici
postextrasistolici analizaţi în contextul descărcării şi supraîncărcării ar oferi o reală identificare
a rezervei diastolice.
Limitele studiului ar consta în lipsa determinărilor simultane a tuturor parametrilor, heterogenitatea extrasistoliei şi existenţa asincronismului interventricular.
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