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REZUMAT
Dovada experimentală a unei asocieri între riscul de aritmii letale şi semnele unei creşteri a activităţii
simpatice sau scăderii celei vagale a încurajat studierea unor markeri cantitativi ai activităţii nervoase
autonome. Variabilitatea ritmului cardiac (VRC) reprezintă unul dintre cei mai promiţători astfel de
markeri. Semnificaţia şi importanţa parametrilor VRC sunt mai complexe decât se apreciază în general şi
există riscul de a trage concluzii incorecte sau de a face extrapolări excesive şi nefondate. De aceea a apărut
necesitatea standardizării nomenclaturii, definirii cu exactitate a termenilor, specificării metodelor standard
de măsurare, stabilirii corelaţiilor fiziologice şi fiziopatologice, identificării aplicaţiilor clinice. VRC a devenit
termenul acceptat pentru descrierea variaţiilor, ca şi a valorilor instantanee ale AV şi intervalelor RR.
Datorită noilor tipuri de înregistrări electrocardiografice, digitale, de înaltă frecvenţă, pe 24 de canale, s-au
perfecţionat cunoştinţele despre corelaţiile fiziologice şi fiziopatologice ale VRC şi posibilitatea de a cuantifica
riscul mortalităţii.
Cuvinte cheie: variabilitatea ritmului cardiac (VRC), infarct de miocard

ABSTRACT
The experimental evidence of an association between the risk of lethal arrhythmias and the signs of an
increase of sympathetic activity or decrease of vagal activity encouraged the study of some quantitative
markers of the autonomous nervous activity. Heart rate variability (HRV) represents one of such most
promising markers. The significance and importance of HRV parameters are more complex than are generally appreciated and there exist also the risk to draw incorrect conclusions or to make excessive and groundless extrapolations. This is why appeared the necessity to standardize nomenclature, to exactly define the
terms, to specify the standard measurement methods, to establish the physiological and physiopathological
correlations, to identify clinical applications. HRV became the term accepted to describe variations, as well
as instantaneous variations of AV and RR intervals. Due to new types of electrocardiographic, digital, high
frequency, 24-channel registrations, improved the knowledge about the physiological and physiopathological correlations of HRV and the possibility to quantify risk of mortality.
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DEFINIŢIE ŞI METODE
DE DETERMINARE A VRC
Variabilitatea ritmului cardiac reprezintă modificările ciclice ale depolarizării sinusale în
timp, exprimând oscilaţiile spontane ale intervalelor RR succesive (1,2).
Parametrii VRC se calculează prin două metode diferite care se bazează pe analiza ritmului
sinusal înregistrat continuu pe electrocardiograme Holter de durată standardizată:
• în domeniul timp, prin analiza fluctuaţiei intervalelor RR succesive;
• în domeniul frecvenţă, prin descompunerea
semnalului reprezentat de intervalul RR în
componentele sale de frecvenţă care sunt
cuantificate după intensitatea lor relativă
(denumită „putere“) (3). Fiecare componentă
spectrală se caracterizează prin puterea ei;
suma puterilor tuturor componentelor spectrale se numește putere totală a spectrului
(4). Parametrii care exprimă variaţii cu frecvenţă înaltă ale ritmului cardiac (pNN50,
rMSSD) sunt corelaţi cu un tonus vagal normal și putere crescută în domeniul HF și sunt
asociaţi cu un prognostic bun; ei pot fi determinaţi pe înregistrări scurte (standard de 5
minute) (4,5). Ceilalţi parametri rezultaţi din
înregistrări între 5 minute și 24 ore (SDNN,
SDANN, LF, VLF, ULF) reflectă cumulat totalitatea proceselor fiziologice care influenţează
frecvenţa cardiacă: efectele simpaticului, tonusul vagal, procesele termoreglatoare, activitatea vasomotorie periferică sau a sistemului renină-angiotensină. Creșterea puterii
în domeniul LF, VLF sau ULF și scăderea
SDANN sunt asociate cu evoluţie negativă.
Prognosticul cel mai rezervat îl au bolnavii
care au concomitent reducerea parametrilor
care exprimă tonusul vagal (rMSSD și puterea

HF) și creșterea celor care apreciază tonusul
simpatic (LF, ULF, SDNN, SDANN). Un indice
sintetic al echilibrului simpato-vagal este considerat raportul LF/HF (normal >1,2) (6,7).

VALORI NORMALE ALE
MĂSURĂTORILOR STANDARD ALE VRC
Nu s-au efectuat încă studii suficient de ample asupra tuturor indicilor de VRC la nivelul
populaţiei sănătoase; de aceea, următoarele
valori „normale“ incluse în Tabelul 2 s-au obţinut pe studii implicând un număr relativ redus
de pacienţi. Ele vor trebui considerate aproximative şi nici o concluzie clinică nu ar trebui să
se bazeze pe ele. Din cauza surselor şi informaţiilor limitate, nu sunt prezentate valorile normale pe grupe de vârstă, sex şi condiţii de mediu.
Tabelul include numai valorile acelor parametri ai VRC care ar putea fi utili studiilor fiziologice şi clinice (Tabelul 2).
TABELUL 2. Valorile normale ale măsurătorilor
standard ale VRC
Variabila
SDNN
SDANN
RMSSD
Indexul
triunghiular HRV

Unitatea de
măsură
ms
ms
ms
–

Valori normale
141 ± 39
127 ± 35
27 ± 12
37 ± 15

TABELUL 3. Analiza spectrală pe o înregistrare de 5
minute în clinostatism
Putere totală
LF
HF
LF
HF
LF/HF

msec.2
msec.2
msec.2
NU
NU
-

3,466 ± 1,018
1,170 ± 416
975 ± 203
54 ± 4
29 ± 3
1,5-2,0

TABELUL 1. Parametrii VRS din domeniul timp cel mai frecvent utilizaţi (interval NN = interval RR) (2)
Variabila
SDNN
Determinări SDANN
statistice
RMSSD
Index SDNN
NN50
pNN50
Indexul VRS
triunghiular
Determinări TINN
geometrice
Indexul
diferenţial

Unităţi
msec
msec
msec
msec
msec.
msec.

Descriere
Deviaţia standard a intervalelor NN pe 24 de ore
Deviaţia standard a mediilor intervalelor NN pe segmente de 5 min. în 24 de ore
Rădăcina pătrată a mediei sumelor pătratelor diferenţelor dintre intervalele NN succesive
Media deviaţiilor standard ale intervalelor NN pe segmente de 5 min. (pe 24 de ore)
Nr. perechilor de intervale NN succesive diferite >50 msec. (pe 24 de ore)
NN50 împărţit la numărul total al intervalelor RR
Nr. total al intervalelor RR împărţit la înălţimea histogramei intevalelor RR măsurate la 1/128
sec.
Lărgimea de bază a diferenţei pătratice minime a vârfului histogramei tuturor intervalelor
NN
Diferenţa între lărgimile histogramei diferenţelor între intervale NN succesive măsurate la
momente diferite
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Parametrii analizei în domeniul spectral au
fost definiţi astfel:
• puterea spectrală totală (total power): limita
inferioară la 0,01 Hz şi limita superioară la
0,40 Hz.
• puterea spectrală a frecvenţelor joase (Low
Frequency = LH) pragul inferior la 0,04Hz şi
pragul superior la 0,14Hz – măsurată în unităţi normalizate (raportul dintre puterea frecvenţelor joase şi puterea totală a spectrului
+NU).
• puterea spectrală a frecvenţelor înalte (High
Frequency = HF) pragul inferior la 0,15 Hz şi
pragul superior la 0,40 Hz – măsurată în unităţi normalizate (raportul dintre puterea frecvenţelor înalte şi puterea totală a spectrului
+NU).
• raportul puterilor frecvenţelor joase – LF
(msec. 2) şi al frecvenţelor înalte – HF (msec.
2). (LF/HF).

ÎNSCRIEREA SECVENŢELOR
INTERVALELOR RR
Erorile determinate de imprecizia măsurătorilor intervalelor NN afectează considerabil rezultatele metodelor statistice în domeniul temporal şi tuturor metodelor în domeniul spectral.
Totuşi, când se utilizează metodele statistice
în domeniul temporal şi/sau domeniul de frec-

venţe, înscrierea manuală a intervalelor RR trebuie efectuată după un standard de identificare
şi clasificare a fiecărui complex QRS de foarte
mare performanţă. „Filtrele“ automatice care
exclud unele intervale din secvenţele RR originale (de ex. cele care diferă cu peste 20% din
intervalul precedent) nu pot înlocui înscrierea
„manuală“ şi sunt recunoscute ca nesatisfăcătoare şi au efecte indezirabile, conducând la potenţiale erori (8).
Este necesar ca echipamentul programat
pentru analiza VRC pe înregistrări de lungă durată să permită obţinerea tuturor celor 4 parametri
standard (SDNN, SDANN, RMSSD şi indexul triunghiular al VRC).
Algoritmul obţinerii datelor de VRC trebuie
să urmeze paşii descrişi în Figura 1 (8).

APLICAŢII CLINICE ALE VRC
Deşi VRC a constituit subiectul a numeroase
studii clinice referitoare la un spectru larg de
afecţiuni cardiologice şi necardiologice, s-a ajuns
la un consens general asupra aplicaţiilor practice
ale VRC doar în câteva situaţii clinice. Reducerea
VRC poate fi folosită ca factor predictiv al riscului
postinfarct şi este un semn precoce în neuropatia
diabetică (9,10).

FIGURA 1. Algoritm pentru obţinerea datelor VRC
ECG = electrocardiogramă; VRC = variabilitatea ritmului cardiac; ,,strips“ = benzi;
intervale RR = intervale normale; secvenţe -N = secvenţe normale
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INFARCTUL MIOCARDIC

EVALUAREA RISCULUI POSTINFARCT

Reducerea VRC după infarctul miocardic
poate reflecta scăderea activităţii vagale a cordului, cu prevalenţa mecanismelor simpatice şi
instabilitate electrică cardiacă. În faza acută a
infarctului, scăderea SDNN pe 24 de ore este
semnificativ corelată cu disfuncţia ventriculară
stângă, creşterea creatin-kinazei şi clasa Killip
(8).
Mecanismul prin care VRC este tranzitor redusă postinfarct şi prin care această scădere
este predictivă pentru răspunsul nervos vegetativ la infarct nu este încă bine definit, dar se
pare că sunt implicate dereglări ale activităţii
nervoase cu origine cardiacă. O ipoteză implică
reflexele cardiace simpatico-simpatice, simpatico-vagale şi sugerează că modificările în geometria cardiacă determinate de necroză şi de
segmentele necontractile pot creşte anormal
stimularea fibrelor aferente prin distorsiune mecanică a terminaţiilor senzitive (8,11). Această
stimulare simpatică micşorează activitatea fibrelor vagale ale nodului sinusal. Altă explicaţie,
aplicabilă în special în situaţiile de reducere
marcată a VRC, este scăderea răspunsului celulelor nodului sinusal la reglarea nervoasă (11).
Analiza spectrală a VRC la pacienţii care au
supravieţuit postinfarct a arătat o reducere a
puterii totale, precum şi a componentelor spectrale individual. Cu toate acestea, când LF şi HF
sunt calculate în NU s-a observat creşterea LF şi
scăderea HF atât la controlul ECG în condiţii de
repaus, cât şi în înregistrările pe 24 de ore.
Aceste modificări indică alterarea echilibrului
simpatic-parasimpatic în sensul predominenţei
tonusului simpatic şi reducerii celui parasimpatic.
Concluzii similare se obţin şi dacă luăm în
consideraţie raportul LF/HF (12). Existenţa unui
dezechilibru în controlul mecanismelor nervoase
se reflectă şi în variaţiile zi-noapte ale intervalului
RR şi ale componentelor spectrale ale LF şi HF
decelate pe o perioadă cuprinsă între câteva zile
şi câteva săptămâni după infarctul miocardic
acut. Postinfarct, la pacienţii cu o marcată scădere a VRC, cea mai mare parte a energiei reziduale este distribuită în banda de foarte joasă
frecvenţă, până la 0,03 Hz, cu o redusă corelaţie
respiraţie-HF. Aceste caracteristici ale profilului
spectral sunt similare cu cele observate în insuficienţa cardiacă avansată sau după transplant
cardiac şi reflectă atât scăderea răspunsului
organului ţintă la stimulii nervoşi, cât şi saturarea
nodului sinusal printr-un tonus simpatic persistent crescut (12).

Observaţia că la pacienţii cu infarct miocardic
acut absenţa aritmiei sinusale respiratorii se
asociază cu o creştere a mortalităţii intraspitaliceşti a constituit subiectul a numeroase lucrări care au demonstrat valoarea prognostică a
înregistrării VRC pentru identificarea pacienţilor
cu risc înalt (1,12,13).
Reducerea VRC este un puternic predictor al
mortalităţii şi al complicaţiilor aritmice (tahicardia ventriculară susţinută simptomatică) la
pacienţii postinfarct (12). Valoarea predictivă a
VRC este independentă de alţi factori stabiliţi
pentru evaluarea riscului postinfarct, cum ar fi
reducerea fracţiei de ejecţie a ventriculului
stâng, creşterea activităţii ectopice ventriculare
şi prezenţa potenţialelor tardive. În privinţa mortalităţii (de toate cauzele) valoarea VRC este
egală cu cea a fracţiei de ejecţie a ventriculului
stâng, dar VRC este superioară acesteia în predictibilitatea fenomenelor aritmice (moartea
subită şi tahicardia ventriculară) (11,12). Aceasta
ne permite să spunem că VRC este un predictor
mai bun al mortalităţii prin tulburări de ritm
decât al mortalităţii de alte cauze, non-aritmice.
Cu toate acestea, nu s-au observat diferenţe
nete între VRC la pacienţii cu moarte subită şi
non-subită postinfarct (11). Aceasta se poate
datora definirii actuale a morţii subite, care include atât moartea prin aritmii, cât şi reinfarctizările fatale şi alte tulburări cardiovasculare.
Valoarea parametrilor din ambele domenii:
temporal şi de frecvenţă a fost demonstrată în
câteva studii prospective independente, dar din
cauza folosirii unor valori limită în definirea VRC
normale şi scăzute, aceste studii pot supraestima
cu uşurinţă valoarea predictivă a VRC (11,12). Cu
toate acestea, intervalele de încredere ale
acestor valori limită sunt mai degrabă micşorate,
datorită numărului relativ mic de persoane investigate. Astfel, în înregistrările pe 24 de ore ale
VRC, în general pot fi aplicate următoarele valori:
SDNN < 50 msec. şi indexul triunghiular al VRC <
15 pentru VRC foarte scăzută şi SDNN < 100
msec. şi indexul triunghiular < 20 pentru VRC
moderat redusă.
Nu se ştie încă dacă multiplii indici ai VRC pot
fi combinaţi în diverse feluri pentru a îmbunătăţi
stratificarea riscului postinfarct. Se acceptă însă
că adăugarea altor măsurători la înregistrarea
VRC pe 24 de ore este probabil redundantă (12).
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CONSIDERAŢII FIZIOPATOLOGICE
Nu s-a stabilit dacă scăderea VRC face parte
din mecanismul de creştere a mortalităţii postinfarct sau este numai un marker de prognostic
nefavorabil. Datele sugerează că scăderea VRC
nu este o simplă reflectare a stimulării simpaticului şi/sau reducerii activităţii vagale determinată de scăderea performanţei ventriculare,
ci are şi o strânsă legătură cu patogeneza aritmiilor ventriculare şi moartea subită cardiacă
corelate cu reducerea activităţii vagale (12).

EVALUAREA VRC ŞI CUANTIFICAREA
RISCULUI POSTINFARCT ÎN PRACTICĂ
Clasic, pentru evaluarea riscului postinfarct
se utilizează parametri de VRC obţinuţi pe înregistrări de 24 de ore şi VRC măsurată pe înregistrări ECG pe termen scurt poate furniza
informaţii despre riscul postinfarct, dar nu se
ştie sigur dacă sunt la fel de semnificative.
Aceasta din urmă este scăzută la pacienţii cu risc
înalt; valoarea predictivă a scăderii VRC creşte o
dată cu creşterea duratei înregistrării, astfel că
pentru studiile privind riscul postinfarct se recomandă înregistrări standard pe 24 de ore (8,
10). Pe de altă parte, înregistrarea Holter pe perioade scurte poate fi folosită pentru screeningul
iniţial al supravieţuitorilor postinfarct, având o
sensibilitate egală, dar o specificitate mai scăzută comparativ cu înregistrarea pe 24 de ore în
aprecierea riscului crescut al pacienţilor.
Analiza spectrală a VRC la supravieţuitorii
postinfarct sugerează că ULF (undele de foarte
joasă frecvenţă) au cea mai mare valoare predictivă. Deoarece corelaţia fiziologică a acestor
componente nu este cunoscută şi ele corespund
la mai mult de 95% din puterea totală evaluată
în domeniul temporal, folosirea separată a componentelor spectrale ale VRC pentru clasificarea
riscului postinfarct nu este mai utilă decât VRC
în ansamblu (11,12).

EVOLUŢIA VRC POSTINFARCT
Perioada de timp după infarctul de miocard
în care reducerea VRC atinge cea mai înaltă valoare predictivă nu este bine cunoscută. În general se admite că evaluarea VRC ar fi bine să fie
făcută la scurt timp postinfarct (aproximativ o
săptămână), recomandare utilă în managementul supravieţuitorilor postinfarct. VRC este scăzută precoce postinfarct şi începe să se normalieze în câteva săptămâni, atingând valori ma152

xime, dar nu complet restabilite la 6-12 luni de
la accidentul major coronarian. Înregistrarea
VRC atât în stadiul precoce (2 -3 zile după IMA),
cât şi înainte de externare (la 1-3 săptămâni
după IMA) oferă importante informaţii prognostice. VRC măsurată tardiv (la 1 an) postinfarct
este, de asemenea, un factor predictiv al mortalităţii. Datele obţinute la animale sugerează
existenţa unor corelaţii între viteza restabilirii
VRC după infarct şi riscul corespunzător (8,14).

ASOCIEREA VRC CU ALTE METODE
PENTRU EVALUAREA RISCULUI
VRC ca unic parametru are valoare predictivă
modestă, dar asocierea cu alte tehnici îi creşte
simţitor valoarea predictivă pozitivă, cu o sensibilitate clinică importantă (25% până la 75%)
pentru mortalitatea cardiogenă şi evenimentele
aritmice (11,13).
S-au obţinut creşteri ale predictivităţii prin
asocierea VRC cu AV, fracţia de ejecţie a VS, frecvenţa activităţii ectopice ventriculare, unii parametri ECG de înaltă sensibilitate (potenţialele
tardive) şi examenul clinic. Nu se ştie încă precis
care alţi factori sunt cei mai practici şi mai fezabili în vederea creşterii sensibilităţii stratificării
multifactoriale a riscului. De asemenea, nu se
ştie cu precizie dacă valoarea factorilor consideraţi individual se menţine şi în studiile multifactoriale. Probabil că sunt necesare mai multe
combinaţii multifactoriale şi o secvenţă optimă
a efectuării testelor pentru optimizarea predictivităţii şi sensibilităţii stratificării (14).

RECOMANDĂRI PRIVIND
INTERPRETAREA VALORII PREDICTIVE
A REDUCERII VRC POSTINFARCT
În studiile clinice şi trialurile supravieţuitorilor
postinfarct trebuie semnalate următoarele aspecte cu privire la utilizarea VRC:
• reducerea VRC este un factor predictiv al
mortalităţii şi complicaţiilor aritmice independent de alţi factori de risc cunoscuţi;
• VRC trebuie evaluată la aproximativ o
săptămână de la infarct.
Deşi studierea VRC pe înregistrări Holter pe
perioade scurte aduce anumite informaţii prognostice, VRC pe înregistrările standard de 24 de
ore reprezintă un factor predictiv mai important.
VRC obţinută din înregistrările pe termen scurt
poate fi utilă în screeningul iniţial al supravieţuitorilor postinfarct (8,9,14).
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Cea mai bună informaţie prognostică o furnizează parametrii VRC în domeniul temporal
(SDNN, indexul triunghiular), componenta ULF
şi analiza spectrală pe 24 de ore. Astfel, putem
considera că pacienţii cu SDNN <50 msec. şi
index triunghiular VRC <15 formează un grup cu
risc înalt (8,14).

Valoarea predictivă clinică a VRC luată separat este modestă, deşi este totuşi mai mare
decât a altor factori de risc utilizaţi anterior.
Pentru creşterea sensibilităţii sale este necesară
asocierea cu alţi factori. Setul optim de factori
de risc şi valorile limită corespunzătoare nu sunt
încă cunoscute.
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