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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 eficienţa 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.
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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 eﬀectiveness 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 suﬀered a myocardial infarction.
Keywords: sinus rhythm variability, myocardial infarction

INTRODUCERE
Parametrii analizei în domeniul spectral au
fost definiţi astfel:
• puterea spectrală totală (total power): limita inferioară la 0,01 Hz și limita superioară 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 puterea 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 puterea 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 definiţi:
• deviaţia standard a intervalelor R-R
(SDNN – standard deviation of the NN
interval) măsurată în milisecunde (ms);
• deviaţia standard a mediilor intervalelor
R-R (SDANN – standard deviation of the
average NN interval), măsurată în milisecunde (ms);
• derivate din diferenţele dintre intervalele
R-R:
– rădăcina pătratică a intervalelor R-R
(rMSSD) (root mean square of standard
deviation), măsurată în milisecunde;
– pNN50, rezultatul împărţirii NN 50
msec la numărul total de intervale R-R
(măsurat în procente).
Substanţele farmacologice
Tromboliticele
Tromboliticele au cel mai mare impact
asupra parametrilor VRS, deoarece restabilirea
patenţei coronare are numeroase efecte favorabile 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 terminaţiilor nervoase libere din interstiţiul miocardic
cu rol de receptori ai sistemului nervos vegetativ
contribuie la menţinerea unor reflexe vago-simpatice normale după infarct.
Primele studii care au identificat valoarea
prognostică a scăderii VRS provin din perioada
pre-trombolitică. Analiza retrospectivă pe 815
înregistrări Holter ale unor bolnavi incluși în
studiul „Multicenter Post-Infarction Program“ a
identificat un subgrup cu SDNN < 50 msec, care
avea risc relativ de deces de 3,4 ori mai mare
decât cei cu VRS bună (1). Deoarece SDNN este
considerat un indicator nespecific al funcţiei vegetative, aceeași bază de date a fost reanalizată
ulterior folosindu-se și metoda de analiză în
domeniul frecvenţă (2,3). Riscul relativ 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 timp, dacă
aceștia erau anormali.

Aceeași relaţie între reducerea SDNN și mortalitate a fost observată la bolnavii înrolaţi în
„Multicenter Diltiazem Post-Infarction Trial“ (4),
iar Farrel a arătat că reducerea indexului triunghiular al VRS este asociată cu mortalitatea cardiacă aritmică (5).
În studiul multicentric ATRAMI (Autonomic
Tone and Reflexes After Myocardial Infarction),
ce a inclus 1.284 de bolnavi, scăderea SDNN <
70 msec și a reflexului baroreceptor sub 3 msec/
mmHg, au fost asociate cu o mortalitate aritmică
la doi ani de 17% faţă de 2% la cei cu ambii parametrii normali (6,7).
Odată cu demonstrarea importanţei prognostice a VRS după infarct s-a observat efectul
tromboliticelor asupra markerilor tonusului
vagal. S-a demonstrat că bolnavii trombolizaţi
au o variabilitate mai bună a ritmului cardiac
concomitent cu scăderea ritmului aritmic și a
mortalităţii (8). Analiza VRS în domeniul timp
(SDNN, RMSSD, NN50) la un subgrup de 567 de
pacienţi incluși în studiul GISSI – 2 trombolizaţi
cu tPA sau streptokinază a identificat un subgrup
de pacienţi (16-18% din întregul lot) cu mortalitate 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 prognostică pentru
mortalitatea la 30 de zile (10). Modificările precoce ale VRS au astfel utilitate predictivă pe
termen mediu, constituind o metodă deosebit
de utilă pentru stratificarea riscului aritmic.
Efectul benefic asupra VRS nu depinde de
tipul tromboliticului utilizat.
Nu a existat nici o diferenţă între parametrii
VRS înregistraţi în primele 48 de ore după IMA
în cele patru protocoale diferite de tromboliză
utilizate în studiul GUSTO I (10). Aceasta subliniază că patenţa coronariană este elementul
benefic esenţial și nu medicamentul cu care
aceasta se realizează. Reocluzia după fibrinoloza
eficientă, apreciată neinvaziv prin monitorizarea
continuă a supradenivelării segmentului ST, se
poate însoţi de o reducere marcată a parametrilor VRS (11).
Patenţa coronariană şi parametrii VRS
Bolnavii la care artera răspunzătoare de
infarct este obstruată la studiul angiografic 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 Infarction) și parametrii VRS: aceștia sunt mai mari
când se obţine prin reperfuzie un flux TIMI 3 și
mai reduși când reperfuzia este ineficace sau
incompletă (TIMI 0, 1 și 2) (12,13). S-a speculat
chiar că prezenţa unei VRS mai bune la bolnavii
cu flux TIMI 3 poate fi responsabilă de supravieţuirea net superioară a acestora după IMA în
comparaţie cu clasele TIMI 0 și 1. Bolnavii cu
flux TIMI 2 au parametrii VRS asemănători cu cei
cu flux TIMI 0 și 1. Prin studii ecocardiografice cu
contrast intracoronarian după angioplastie primară în IMA s-a demonstrat că 70-80% din bolnavii cu flux TIMI 2 nu au și flux miocardic, în
ciuda fluxului coronarian convenabil (reperfuzie
coronariană satisfăcătoare fără reperfuzie miocardică). Acest fenomen a fost denumit „no
relow phenomenon“. Lipsa reperfuziei miocardice la clasa TIMI 2 este atestată și de parametrii
reduși ai VRS, asemănători cu cei din clasele
TIMI 0 și 1 (13). Modificările net favorabile ale
dezobstrucţiei coronariene asupra parametrilor
VRS nu au sensibilitate și specificitate suficiente
pentru predicţia neinvazivă a obţinerii reperfuziei după administrarea fibrinoliticelor în IMA.
Beta-blocante
Beta-blocantele reduc mortalitatea globală
pe termen lung în perioada succesivă IMA. Mecanismul principal prin care se obţine acest
efect benefic a fost explicat iniţial numai prin diminuarea influenţelor simpatice excesive asupra
miocardului la unii bolnavi cu sechele de infarct.

Studiul VRS la bolnavii trataţi a identificat însă o
creștere a tuturor parametrilor variabilităţii și
mai ales a puterii HF, ceea ce semnifică creșterea
tonusului vagal sub tratament beta-blocant.
Mecanismul prin care această clasă de medicamente crește tonusul vagal este neclar și este
atribuit unor influenţe nervos centrale. Ele reduc, de asemenea, influenţa manevrelor de stimulare simpatică asupra puterii LF, care se menţine la valori constante (14).
Aceleași efecte asupra sistemului nervos vegetativ central pot explica creșterea parametrilor VRS la subiecţii sănătoși la care se administrează 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 timp, ele abolesc variaţia diurnă fiziologică a puterii HF și LF.
Astfel, acţiunea benefică a beta-blocantelor
nu se exprimă numai prin reducerea tonusului
simpatic, ci și prin creșterea activităţii parasimpaticului. Efectul protector al beta-blocantelor
după IMA poate fi rezultatul creșterii tonusului
vagal combinat cu reducerea răspunsului adrenergic la stimuli externi diferiţi.
Actualmente, se consideră că modificarea
parametrilor VRS sub tratament beta-blocant
poate reduce valoarea predictivă a acestui indicator de risc aritmic după infarct, odată cu ameliorarea 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 creșterea VRS în perioada acută până la 30 de zile de
la debut. Astfel, scăderea variabilităţii după
infarctul experimental și-a păstrat valoarea predictivă pentru aritmiile ventriculare și la ani-

FIGURA 1. Scorul de risc TIMI (13)
Scorul de risc TIMI pentru UA/NSTEMI
ISTORIC
PUNCTAJ
Vârsta >65 de ani
>3 factori de risc CAD (FHx, HTN, ↑
chol, DM, fumător activ
CAD cunoscut (stenoză >50%)
ASA folosită în ultimele 7 zile
PREZENTARE
Angină severă recentă (≤24 h)
↑ markeri cardiaci
Deviaţie st. ≥0,5 mm
SCOR DE RISC =
Punctaj total (1-7)

Riscul de evenimente cardiace (%) la 14 zile în TIMI 11B
Scor de risc
Deces sau IM
Deces, IM sau revasc.
urgentă
0/1
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
8
3
5
13
4
7
20
5
12
26
6/7
19
41
Criterii de admitere: UA sau NSTEMI definite ca durere ischemică în
condiţii de repaus în ultimele 24 de ore, cu evidenţierea CAD
(deviaţia segmentului ST sau +marker)

Legendă: CAD – boală coronariană; IM – infarct miocardic
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malele care au primit simpatolitice (14). Câini cu
recuperare rapidă a VRS după IMA au avut o
evoluţie și prognostic net superioare celor cu
VRS scăzută la 30 de zile, indiferent de tratamentul administrat. În mod surprinzător, administrarea 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 infirmate de studiile clinice mari realizate
cu beta-blocante în perioada post infarct la om.
Scopolamina
Scopolamina aplicată transdermic crește tonusul vagal și a fost utilizată cu justificarea oferită de studii clinice ce au evidenţiat rolul protector antiaritmic al unui tonus parasimpatic
crescut după IMA. Administrarea de blocante
muscarinice în doze mici duce la creșterea
activităţii vagale chiar și la indivizi sănătoși. Aplicarea percutană de plasturi cu scopolamină
pentru 24 de ore crește pNN50 cu 85%, iar puterea HF crește cu 250% și cea a benzii LF cu 86%.
Pentru a aprecia efectul clinic al scopolaminei
administrată transdermic și beneficiul în urma
intervenţiei vago-mimetrice la 32 de indivizi
sănătoși, s-au determinat parametrii VRS în domeniul timp și în cel de frecvenţă după 24 de
ore de la începutul tratamentului (16). S-a observat o creștere importantă a tuturor parametrilor studiaţi, iar efectul cel mai marcat a fost
observat în domeniul HF, compatibil cu efectul
vagomimetric puternic al medicamentului.
Casadei (17) a administrat scopolamină
transdermic începând de la patru zile după IMA
și a identificat o creștere a puterii spectrului HF
în timp ce puterea LF nu a fost modificată. S-a
găsit concomitent o creștere a reflexului baroreceptor faţă de lotul de control, ca expresie a
acţiunii de creștere a tonusului vagal.
Pedretti (18), folosind aceeași metodă de administrare a scopolaminei la 28 de bolnavi după
IMA, a găsit o creștere semnificativă a VRS și a
sensibilităţii baroreceptorilor faţă de valorile
acestora din perioada imediată a necrozei miocardice. Dintre parametrii VRS, creșterea cea
mai semnificativă au avut-o rMSSD și puterea
totală a spectrului. Concluzia studiului a fost că
scopolamina poate influenţa marcat indicii de
disfuncţie vegetativă alteraţi în perioada IMA,
fără a face o apreciere prognostică, 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 similare asupra VRS cu scopolamină percutanat,

dar fără reacţiile adverse ale acesteia din urmă
(18). Sensibilitatea baroreceptorilor a fost crescută de pirenzipină cu 60%, ceea ce poate constitui un beneficiu suplimentar după IMA.
Toate studiile de mai sus sunt unanime în
aprecierea că scopolamina pe cale transdermică
poate avea efect important ca agent vago-mimetic în unele cazuri postinfarct. Deși ea poate
induce o creștere susţinută a tonusului vagal,
utilizarea sa clinică actuală este foarte limitată.
Creșterea parametrilor VRS în domeniul vagului
sub scopolamină nu a redus incidenţa fibrilaţiei
ventriculare, induse prin ischemie acută în unele
studii experimentale (17,18). Nu s-a putut demonstra un beneficiu protector antiaritmic al
scopolaminei, chiar dacă acţiunea ei vago-tonică
este importantă.
Medicamentele antiaritmice
Medicamentele antiaritmice, care au efecte
parasimpatice, pot avea efecte pro-aritmice și
de creștere a riscului de moarte subită cardiacă.
Este foarte atractiv ca, teoretic, eficacitatea
unora dintre antiaritmice să fie pusă pe seama
ameliorării parametrilor funcţiei vegetative în
favoarea parasimpaticului. Din păcate, majoritatea antiaritmicelor administrate pe termen
lung în perioada post infarct cresc mortalitatea
aritmică în ciuda efectului benefic al unora
asupra parametrilor VRS și asupra aritmiilor
ventriculare pentru care au fost iniţial prescrise.
Creșterea mortalităţii sub tratament antiaritmic
se datorește în special efectelor pro-aritmice ale
acestor medicamente. Proprietăţile pro-aritmice derivă din acţiunea directă asupra depolarizării 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 benefice asupra funcţiei vegetative trec într-un plan secundar. În prezent,
efectele vegetative ale antiaritmicelor nu sunt
considerate a avea importanţă prognostică majoră în perioada post infarct.
Antiaritmicele de clasă Ia și Ic, medicamente
cunoscute a avea acţiune proaritmică dacă se
administrează pe termen lung după IMA, au
efecte de tip atropinic indirect. Flecainida și
encainida, care au crescut mortalitatea la bolnavii cu aritmii ventriculare asimptomatice după
IMA în studiul CAST (19), scad semnificativ VRS.
Această reducere a fost interpretată ca o diminuare importantă a activităţii parasimpatice. Nu
au fost descrise efecte ale acestor medicamente
asupra activităţii simpato-adrenergice.
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Pentru a aprecia efectul encainidei și flecainidei comparativ cu moricizina sau placebo,
Bigger a determinat parametrii VRS în domeniul
timp și în cel de frecvenţă la sub-grupuri de
bolnavi cu sechele de IM incluși în studiul CAST
(19). În timp ce la grupul placebo VRS a crescut
consecutiv procesul fiziologic de vindecare, la
grupurile tratate cu antiaritmice, VRS a scăzut
semnificativ. Loturile bolnavilor trataţi cu encainidă și flecainidă au avut o reducere mai
mare a puterii LF, dar nesemnificativă faţă de cei
trataţi cu moricizină. Supravieţuirea a fost mai
redusă sub encainidă și flecainidă comparativ 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 tratamentului, s-au corelat foarte bine cu riscul de moarte
subită cardiacă pe durata anului de la includerea
în studiu.
Antiaritmicele de clasă III, care nu au efecte
pro-aritmice majore decât în primele zile de la
începutul administrării dependente de alungirea
intervalului QT, au influenţe benefice 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 antiaritmice de clasă III. Administrând Sotalol la 28 de subiecţi cu aritmii ventriculare severe după IMA, a căror VRS nu era corelată nici cu gradul disfuncţiei miocardice, nici
cu severitatea aritmiei, Hohnloser a identificat o
creștere importantă a RMSSD, pNN50 și puterii
spectrului în domeniul HF (20). Această ameliorare a fost independentă de frecvenţa cardiacă
medie și de efectul propriu-zis antiaritmic
apreciat prin influenţarea tulburării de ritm.
Amiodarona nu afectează parametrii VRS.
Blocantele canalelor de calciu
Blocantele canalelor de calciu au și efecte
vegetative, pe lângă cele vasodilatatoare bine
cunoscute. Ele pot împiedica eliberarea noradrenalinei din terminaţiile simpatice și reduc
astfel activitatea adrenergică. Datele rezultate
din analiza spectrală a VRS au demonstrat că
diltiazemul poate scade puterea LF într-o măsură asemănătoare cu metoprololul la bolnavii
cu sechele de infarct (4,5). În plus, beta-blocantul crește atât puterea totală a spectrului,
cât și puterea HF, spre deosebire de diltiazem,
care influenţează numai LF: aceasta arată că
ambele medicamente pot scădea activitatea
simpatică în mod asemănător, dar blocantul de
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calciu nu crește activitatea parasimpatică. Cele
două medicamente au efecte adrenergice asemănătoare, dar beta-blocantul crește tonusul
vagal, ceea ce poate fi un avantaj terapeutic
după infarct. Spre deosebire de diltiazem, nifedipina nu reduce răspunsul simpatic la tilt-up
test, ceea ce sugerează diferenţe importante
între blocantele de calciu din punct de vedere al
activităţii adrenergice. Este bine cunoscută
creșterea reactivă a activităţii simpatice după
administrare de nifedipină care are efect vasodilatator direct brutal, urmată de reducerea
parametrilor VRS.
Glicozidele tonicardiace
Glicozidele tonicardiace au efecte colinergice
indirecte puternice și antiadrenergice slabe.
Digoxina produce o creștere marcată a puterii
totale a spectrului și a LF, dar mai ales a HF la
indivizi sănătoși, ceea ce reflectă creșterea tonusului vagal sub tratament tonicardiac. La bolnavii cu insuficienţă cardiacă, scăderea frecvenţei sinusale și a raportului LF/HF se datorează
aceluiași mecanism vagal de tip central. Studiul
VRS în domeniul timp la bolnavi digitalizaţi a demonstrat același efect vagomimetic prin creșterea pNN50 și RMSSD, care se realizează în paralel cu reducerea markerilor serici de activare
simpatică excesivă (21). Acţiunea de tip vagomimetic a digoxinei poate apărea de la doze terapeutice mici; dozele mari nu aduc beneficii
suplimentare și au dezavantajul apariţiei fenomenelor toxice (22). Inotropele pozitive de tip
simpatomimetic, cum este dopamina, au efecte
contrare digoxinei asupra parametrilor VRS, deși
pot îmbunătăţi similar funcţia sistolică (21).
Ameliorarea tonusului vagal sub tratament digitalic se traduce și prin creșterea sensibilităţii
baroreceptorilor alături de acţiunea benefică
asupra VRS. Efectul antiadrenergic 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 disponibile până în prezent sunt controversate. În experimente pe animale, IEC au crescut neașteptat
puterea LF cu 200% până la 450%; creșterea
concomitentă a puterii HF nu a fost descrisă, iar
o explicaţie a creșterii puterii LF nu a fost furnizată. Studii clinice cu enalapril nu au evidenţiat
modificări ale VRS, atât în domeniul timp, cât și
în cel de frecvenţă la indivizi sănătoși (23).
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CONCLUZII
Hipertensiunea simpatică persistentă asociată cu diminuarea efectelor vagale asupra inimii
după IMA favorizează apariţia unor tulburări de
ritm grave responsabile de moartea subită cardiacă. Influenţarea parametrilor VRS după IMA
cu scopul normalizării dezechilibrului vegetativ
se poate face prin mai multe intervenţii terapeutice. Realizarea reperfuziei miocardice în
faza acută are impactul cel mai important asupra
VRS, alături de numeroase alte efecte benefice.
În perioada postinfarct, acţiunea cea mai favorabilă o au beta-blocantele care, pe lângă reducerea dominanţei simpatice, cresc și tonusul
vagal prin mecanisme centrale. Beta-blocantele

sunt, de altfel, singura clasă terapeutică care
influenţează dezechilibrul vegetativ post infarct
și care se asociază cu ameliorarea prognosticului
aritmic. Proprietăţi antiadrenergice asemănătoare au blocantele de calciu din clasa diltiazemului, dar ele nu afectează activitatea parasimpatică. Manipularea directă a tonusului vagal
cu scopolamină sau pirenzepină, deși duce la
creșterea marcată a parametrilor VRS din domeniul parasimpatic, nu are totuși efecte protectoare antiaritmice pe termen lung. Antiaritmicele, cu excepţia celor cu proprietăţi betablocante, au efecte anticolinergice care erau incriminate în patogenia aritmiilor induse iatrogen, dar acţiunea lor pro-aritmică se exercită cel
mai probabil.
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