
1 
 

 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

“CAROL DAVILA”, BUCUREŞTI 
ȘCOALA DOCTORALĂ 

                              DOMENIUL MEDICINĂ 

 

 

 

Impactul tulburărilor de conducere intraventriculare asupra 

regurgitării mitrale funcţionale şi interacţiunii ventriculo-mitro-atriale 

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

 

 
 
 Conducător ştiinţific:  
PROF. UNIV. DR. CARMEN GINGHINĂ 
                                                                                     
 
                                                                             
                                                                            
                                                                           Student-doctorand:  
                                                                           ANDREI DANIELA OANA  

 

 

2021 

 
 



2 
 

CUPRINS 
Introducere…………………………………………………………………………….….….8 
I. Partea Generală…….…………………………………………………………….……....12 
Capitolul 1.Tulburările de conducere intraventriculare………………………………....13 
1.1.   Anatomie şi fiziologie …………………………………………………….………..….13  
1.1.1. Date generale şi epidemiologice…………………………………..…………………...13  
1.1.2. Descriere anatomică cu implicaţii clinice…………………………….…….………... .13  
1.1.3.. Fasciculul His………………………………………………………………………. ..13  
1.1.4. Ramul drept…………………………………………………………………….. .........14  
1.1.5. Ramul Stâng…………………………………………………………………………...15 
1.1.6. Sistemul Purkinje……………………………………………………………..………..16 
1.1.7.Tulburările de conducere intraventriculare…………………………………….…….....18 
1.2.Electrocardiograma în tulburările de conducere intraventriculare…...…………….19 
1.2.1. Blocul complet de ramură dreaptă……………………………………………………..19 
1.2.2. Blocul complet de ramură dreaptă atipic.………………………………..…………….19 
1.2.3. Blocul complet de ramură stângă …………………………………….……….............20 
1.2.4. Tulburări nespecifice de conducere intraventriculare ………………………………...28 
1.3. Stadiul actual al cunoaşterii asincronismului electric în tulburările de conducere 
intraventriculare…………………………………………………………………….……...30 
Capitolul 2. Regurgitarea mitrala funcţională în tulburările de conducere 
intraventriculare…………………………………………………………………………….45 
2.1. Prevalenţa şi prognosticul regurgitării mitrale funcţionale …….……………………….45 
2.2. Elemente fiziopatologice……………………………………………………………..….45  
2.3. Efectul terapiei de resincronizare asupra regurgitării mitrale funcţionale.……………...51 
2.4. Evaluarea ecocardiografica a regurgitarii mitrale funcţionale. …………………………55 
Capitolul 3. Complexul ventriculo-atrial în tulburările conducere intraventriculare….59 
3.1.Cuplul electromecanic…………………………………………………………………....61 
3.2.Patternul contracţiei ventriculului stâng în tulburările de conducere intraventriculare…..62 
3.3.Funcţia sistolică şi diastolică a ventriculului stâng………………………………………66 
3.4.Consecinţele energetice ale deformării necoordonate în tulburările de conducere 
intraventriculare………………………………………………………………………………68 
3.5.Remodelarea electrică şi structurală în tulburările de conducere intraventriculare……....70 
3.6.Rolul evaluării imagistice în tulburările de conducere intraventriculare………………...73 
3.6.1.Evaluarea ecocardiografică …………………………………………………………….73 
3.6.2..Imagistica nucleară ……………………………………………………………………88 
3.6.3.Rezonanţa magnetică…………………………………………………………………   88 
3.7. Rolul atriului stâng în tulburările de conducere intraventriculare – participant activ 
sau spectator…………………………………………………………………………………88 
3.7.1.Atriul stâng barometru al presiunii de umplere a ventriculului stâng …………………88 
3.7.2.Remodelarea electrică a atriului stâng – particularităţi în tulburările de conducere 
intraventriculare ……………………………………………………………………………...93 
3.8. Ventriculul drept particularităţi în tulburările de conducere intraventriculare…..95 
3.8.1 Cuplarea ventricul drept – arteră pumonară – evaluare multiparametrică comprehensivă 
a funcţiei ventriculului drept, în tulburările de conducere intraventriculare....……………....97 
 
II. Partea specială………………………………………………………………..………...101  
Capitolul 4. Premise. Ipoteze de lucru. Obiectivele cercetării…………………………..102 
4.1.  Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrice si remodelarea mecanică a complexului 
ventricul stâng- atriul stâng-ventricul drept la pacienţii cu BRS..….……………………….102 
4.2.Studiul relaţiei dintre asincronismul electric şi mecanic la pacienţii cu bloc complet de 
ramură stângă………………………………………………..................................................113 



3 
 

4.3. Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrocardiografice şi severitatea regurgitării 
mitrale funcţionale, la pacienţii cu BRS……………………….………………...………….117 
4.4. Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrocardiografice şi severitatea simptomatologiei 
evaluată prin clasa funcţională NYHA, la pacienţii cu BRS………………………………..121 
 
Cpitolul 5. Metodologie. Material şi metode ……………….……………………………125 
Capitolul 6. Caracterisicle populaţiei studiate...…………………………………………136 
6.1.Caracteristici demografice şi clinice ale populaţiei studiate….………………………...136 
6.2.Caracteristicile electrocardiografice ale populaţiei studiate………………………….....141 
6.3. Caracteristicile ecocardiografice ale populaţiei studiate…………………………….....148 
 
Capitolul 7. Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrice si remodelarea mecanică a 
complexului ventricul stâng- atriul stâng-ventricul drept la pacienţii cu BRS ...……..151 
7.1.Rezultate ………………………………………………………………………………..151 
7.2.Discuţii…………………………………………………………………………..……....184 
7.3.Concluzii………………………………………………………………………………...194 
 
Capitolul 8. Studiul relaţiei dintre asincronismul electric şi mecanic la pacienţii cu 
BRS…………………………………………………………………………………………195 
8.1.Rezultate ………………………………………………………………………………..195 
8.2.Discuţii…………………………………………………………………………..……....210 
8.3.Concluzii………………………………………………………………………………...216 
 
Capitolul 9. Studiul relatiei dintre caracteristicile electrocardiografice si severitatea 
regurgitării mitrale funcţionale la pacienţii cu BRS ……………………………………217 
9.1.Rezultate ………………………………………………………………………………..217 
9.2.Discuţii…………………………………………………………………………..……....232 
9.3.Concluzii………………………………………………………………………………...240 
 
Capitolul 10. Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrocardiografice şi severitatea 
simptomatologiei evaluată prin clasa funcţională NYHA, la pacienţii cu BRS ..……...241 
10.1.Rezultate ………………………………………………………………………………242 
10.2.Discuţii………………………………………………………………………..……......263 
10.3.Concluzii……………………………………………………………………………….272 
 
Capitolul 11.Limitele studiului……………………………………………………………273 
Capitolul 12. Concluzii finale ………………………………………………………….....275 
Bibliografie…………………………………………………………………………………278 
Anexe – Articole in extenso publicate în cadrul temei de studii doctorale…………………299 

 

 

 

 

 



4 
 

Capitolul 1.  

Tulburările de conducere intraventriculară 

 

1.1.Anatomie şi fiziopatologie 

1.2.Electrocardiograma tulburărilor de conducere intraventriculare – cheia 

diagnostică a secvenţialităţii activării electrice intraventriculare 

1.3.Stadiul actual al cunoaşterii asincronismului electric în tulburările de 

conducere intraventriculară  

Tulburările de conducere intraventriculare (TCIV) se referă la anomalii în 

propagarea intraventriculară a impulsului electric supraventricular, determinând 

modificări în morfolagia şi durata complexului QRS.[1] Diversitatea TCIV reflectă 

complexitatea anatomică şi funcţională a sistemului de conducere intraventricular. [2] 

Astfel, defecte ale conducerii intraventriculare, care apar atât la nivelul reţelei His 

Purkinje cât şi la nivelul miocardului ventricular (alterând cuplarea electromecanică), pot 

produce un spectru larg de patternuri ale activării intraventriculare.[1]   

TCIV sunt rare în populaţia generală (~1%), însă prevalenţa lor este mare (25-

30%) în rândul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă (IC). Prevalenţa cea mai mare în 

rândul pacienţilor cu IC o are blocul complet de ramură stângă (BRS) (25%), fiind un 

predictor independent al mortalităţii, indiferent de funcţia sistolică a ventriculului stâng 

(VS). [3-8,46,49,51].  

BRS a atras atenţia de peste un secol multor clinicieni si cerecetători, însă 

interesul a crescut considerabil evoluând de la o tulburarea de conducere la o entitate 

clinica, odată cu rezultatele studiilor care au stabilit atât semnificaţia lui prognostică cât si 

beneficiul mai mare al terapiei de resincronizare cardiacă (TRC) pentru pacienţii cu BRS, 

decât pentru pacienţii cu alte patternuri electrocardiografice ale TCIV (BRD sau TNCIV), 

asupra cărora poate avea chiar efect negativ (electropatie iatrogenă). [9,10]  Până în acest 

moment nu sunt stabilite criteriile ecg de definire ale BRS-ului care să realizeze selecţia 

corectă a pacienţilor pentru această terapie electrică, diagnosticul ecg nu este încă 

complet standardizat, astfel încât o treime din pacienţii selectaţi pentru TRC pe baza 

criteriilor actuale au un răspuns nefavorabil sau nul.[10]  

Totuşi, în înţelegerea substratului electric caracteristic BRS, un moment 

important, a fost descrierea activării electrice endocavitare a VS prin tehnicile 3D 

electroanatomice.[12-16,21] În urma rezultatelor studiilor care au descris activarea 
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electrică ventriculară prin cartografiere electroanatomică, în 2009 Asociatia Americana a 

Inimii împreună cu Fundatia Colegiului American de Cardiologie şi Societatea de Ritm a 

Inimii au inclus în criteriile de diagnostic “incizura sau încreţitura” la nivelul undei R în 

derivaţiile laterale V5, V6, DI, aVL.[9,10] Acest concept este susţinut şi de Strauss şi 

colaboratorii care subliniază valoarea diagnostică a acestei caracteristici cheie a 

complexului QRS din BRS, “incizura sau încreţitura” în mijocul undei R în derivaţiile 

V5, V6, DI, aVL şi la vârful undei Q sau S în derivaţiile V1, V2.[9] Explicaţia 

electrofiziologică a acestei “incizuri sau încreţituri” este oferită prin descrierea 

secvenţialităţii activării electrice ventriculare în BRS, folosind simularea 

computerizată.[13] Primul “vârf”al undei R reprezintă începerea depolarizării 

endocardului VS şi apare după primele 40-50 de ms de la debutul complexului QRS, după 

conducerea transseptală. Al doilea “vârf” al undei R reprezintă începerea depolarizării 

epicadului peretelui infero-lateral bazal al vetriculului stâng. Motivul pentru care între 

cele două “vârfuri” este o lărgire cu mici modificări ale amplitudinii complexului QRS, 

este că mărimea şi direcţia vectorulului electric rezultant rămâne aproximativ constant 

odată ce depolarizarea electrică ajunge la endocardul VS, propagându-se de-alungul 

peretelui ventricular.[13] Această “crestătură/incizură” din mijlocul undei R este 

corespondentul liniei de bloc functional, descrisă de activarea electrică endocavitară a 

VS.[62] De asemenea a fost propusă o durată a complexului QRS ≥ 140ms pentru bărbaţi 

şi QRS ≥ 130ms pentru femei, criteriu care contribuie la evitarea diagnosticului eronat de 

BRS  în cazul pacienţilor cu hemibloc stâng anterior şi hipertrofie ventriculară stânga.[13] 

Datele din literature susţin faptul că rezultatele studiilor sunt controversate în ceea ce 

priveşte valoarea superioară a criteriilor stricte în prezicerea atât a răspunsului favorabil la 

TRC, cât şi a identificării mai bune a pacienţilor cu BRS care asociază remodelare 

cardiac, ştiut fiind că BRS are un impact variabil asupra mecanicii cardiace, de la un efect 

minim la scăderea severă a funcţiei sistolice a VS.[6,10,49] Astfel după un secol de 

cercetare, criteriile de definire sunt discutabile, existând încă lacune importante în 

descrierea subtilă a morfologiei complexului QRS care să caracterizeze activarea electrică 

asincronă caracteristică BRS, ceea ce subliniază necesitatea dezvoltării unor cerecetări 

ulterioare, cu atât mai mult cu cât electrocardiograma este instrumentul cheie în 

screeningul pacienţilor cu BRS.[10,17] 

În ultimii zece ani au fost efectuate mai multe studii clinice care au identificat 

parametrii ecg ai activării electrice ventriculare în BRS care au prezis răspunsul favorabil 

la TRC (timpul de activare electrică a VD - intervalul de timp dintre debutul complexului 
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QRS şi primul vârf al undei R (cuprinde conducerea transseptală), timpul de activare 

electrică al VS – intervalul dintre al doilea vârf al undei R şi sfârşitul complexului QRS, 

deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile laterale – intervalul de timp dintre debutul 

complexului QRS până la nivelul punctului cel mai tardiv unde se produce brusc panta 

descendentă la sfarşitul undei R, măsurând timpul de activare electrică a ariei miocardice 

aflată sub electrod, asincronismul intraventricular - raportul dintre diferenţa deflexiunilor 

intrisecoide măsurate în derivaţiile aVL şi aVF (aVL DI - aVF DI) şi durata complexului 

QRS şi asincronismul interventricular - raportul dintre diferenţa dintre deflexiunilor 

intrinsecoide măsurate în derivaţiile V6/V5 şi V1 şi durata complexului 

QRS).[22,67,82,85,193] Raţionamentul autorilor din spatele alegerii criteriului 

electrocardiografic care evaluează asincronismul intraventrciular este că în timpul 

activării electrice normale muşchii papilari anterolateral şi posteromedial sunt primele 

structuri cardiace activate electric şi sincron prin fasciculele stângi anterior şi posterior 

care se termină la nivelul sistemului Purkinje al pereţilor antero-lateral şi postero-

medial.[1,6,22,193] Astfel diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile 

unipolare aVL şi aVF (înregistrează activarea electrică a miocardului parietal adiacent 

muşchilor papilari) ar trebui să fie în condiţii fiziologice aproape de zero. Prezenţa 

asincronismului intraventricular, când cel puţin un segment ventricular este activat mai 

tardiv, determină o activare ventriculară întârziată a muşchilor papilari unul faţă de 

celălalt, iar diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide înregistrate în derivaţiile aVL şi 

aVF este diferită de zero. Astfel această diferenţa poate fi un marker bun al 

asincronismului intraventricular stâng indiferent de tulburarea de conducere care îl 

determină.[22,193] Dacă debutul depolarizării endocardului septal este mai apical 

conducerea transseptală este mai mare de 40 ms (BRS adevărat - sugerând blocarea mai 

proximală a impulsului electric la nivelul ramului stâng şi absenţa conducerii electrice 

reziduale la nivelul reţelei Purkinje),  activarea electrică a peretelui lateral al VS este mai 

tardivă.[12,21] La pacienţii cu BRS adevărat, dacă zona endocardului septal care este 

prima activată electric este localizată medioseptal sau sept apical, aceasta este în 

apropierea muşchiul papilar postero-medial, iar ultima zonă activată electric este la 

nivelul peretelui lateral, aflată în apropierea muşchiului papilar antero-lateral.[22,112] 

Morfologia complexului QRS din derivaţia aVF ajută la localizarea debutului 

depolarizării endocardului septal al VS. Cu cât debutul depolarizării endocardului septal 

al VS este mai apical (BRS adevărat) cu atât deflexiunea intrinsecoidă în derivaţia aVF 

mai scurtă, iar activarea electrică a peretelui lateral mai tardivă prin urmare deflexiunea 
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intrinsecoidă în derivaţia aVL mai mare, deci diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide 

din derivaţiile aVL şi aVF creşte. Mai mult, din punct de vedere anatomic peretele 

inferior şi antero-lateral sunt două segmente ventriculare aflate în opoziţie, a căror 

deformare indusă de activarea electromecanică caracteristică BRS este necoordonată.  

Caracterizarea substratului electric este importantă, pentru că activarea electrică  

asincronă intraventriculară declanşează activarea electromecanică ce determină 

deformarea regională necoordonată a miocardului VS, caracteristică BRS (contracţia 

segmentului miocardic activat electric iniţial determină alungirea segmentului miocardic 

opus, activat electric tardiv şi invers).[17-20] 

Capitolul 2. Regurgitarea mitrală funcţională în tulburările de 

conducere intraventriculare 

 

2.1. Prevalenţa şi prognosticul regurgitării mitrale funcţionale 

Regurgitarea mitrală funcţională (RMF) este o afecţiune frecventă în rândul 

pacienţilor cu IC, fiind asociată cu un prognostic nefavorabil independent de severitatea 

disfuncţiei sistolice a VS, cu cât severitatea RMF este mai mare cu atât riscul de 

mortalitate şi de IC al pacienţilor este mai mare.[100] 

2.2. Elemente fiziopatologice 

Perloff şi Roberts în 1972 au subliniant pentru prima dată importanţa faptului că 

valva mitrală este în realitate un aparat anatomic şi funcţional complex ce include peretele 

AS, inelul mitral, cuspele mitrale, cordajele tendinoase, muşchii papilari şi peretele VS, 

care necesită o coordonare precisă temporală şi spatială pentru a asigura competenţa 

sistolică perfectă a valvei.[197] RMF este o boală a VS şi nu a cuspelor însăşi, 

determinată de dezechilibrul dintre forţele de tracţiune, crescute (depedente de relaţia 

spaţială normala a complexului VS-cuspe mitrale) şi cele de închidere, scăzute 

(determinate de presiunea sistolică generată de VS).[101]  

Anatomia aparatului mitral are paticularităţi care îi conferă o implicare specială în 

asincronismul electromecanic indus de BRSc. În condiţii fiziologice normale, prin 

scurtarea precoce şi sincronă în ax vertical, muşchii papilari determină tracţiunea 

cordajelor tendinoase, înainte ca VS să genereze creşterea presiunii, ţinând astfel închise 

cuspele mitrale.[6,140,197]. În BRS, depolarizarea întârziată şi asincronă a muşchilor 

papilari împreună cu scăderea grandientului sistolic transmitral ca urmare a activării 

electromecanice regionale necoordonate a segmentelor parietale ale VS, care prin 
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contractia întârziată a peretelui lateral bazal determină suplimentar şi alterarea funcţiei de 

sfincter a inelului mitral posterior, sunt mecanisme care conduc la aparitia RMF. Astfel, 

la pacientii cu BRS, RMF are determinanţi direcţi la care în timp, se adaugă remodelarea 

geometriei ventriculare prin care se pierde complet alinierea în ax vertical a complexului 

ventricul stâng-cuspe mitrale, iar forţele sistolice sunt exercitate din lateral asupra 

cuspelor tracţionându-le, determinând suplimentar incompetenţa valvulară. În timp se 

declaşează cercul vicios prin care remodelarea ventriculară şi RMF se autoîntreţin, 

remodelare care agravează suplimentar şi întârzierea activării electrice prin modificările 

celulare şi moleculare care apar la nivelul miocardului ventricular. Mai mult, cuspele 

mitrale reacţionează la tensiunea care se exercită asupra lor ca urmare a dezechilibrului 

dintre forţele de tracţiune şi închidere, prin modificări ale matrixului extracelular al căror 

rezultat este remodelarea fibrotică ireversibilă a foiţelor valvulare, moment în care 

reducerea RMF prin terapia electrică este redusă. Datele din literatură susţin faptul că 

asincronismul electromecanic caracteristic BRS este promotor al RMF. Însă, până în 

prezent nu sunt studiaţi parametrii electrocardiografici, dincolo de durata complexului 

QRS la pacientii cu BRS, care ar putea anunţa declanşarea proceselor fiziopatologice 

enunţate, implicate în producerea RMF. Prin identificarea precoce a acestor pacienţi cu 

BRS, care dezvoltă RMF, s-ar putea întrerupe cercul vicios al autoîntreţinerii prin 

managementul optim, atât medicamentos cât şi intervenţional. 

2.4. Evaluarea ecocardiografică a regurgitării mitrale funcţionale 

Piatra de temelie a evaluării RMF este ecocardiografia atât transtoracică cât şi 

transesofagiană, cele două tehnici ecocardiografice având roluri complementare.[116]  

1. Evaluarea calitativă. Fluxul Doppler color – deşi este o modalitate de evaluare a 

severităţii regurgitării mitrale de evitat, având acurateţe mai redusă, reprezintă 

modalitatea cea mai frecvent folosită, în practica clinică.  

2. Parametrii semicantitativi sunt:  

3.  Parametrii cantatitativi sunt:  

4.  Parametrii de prognostic ai regurgitării mitrale funcţionale: [114] 

5. AS si VS dilatate susţin diagnosticul şi au valoarea prognostică.  

Evaluarea ecocardiografică a asincronismului mecanic are rol în 

identificarea şi cuantificarea RMF în tulburările de conducere intraventriculare 
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Capitolul 3. Complexul ventricul stâng-atriul stâng-ventricul drept în 

tulburările de conducere intraventriculare 

Efectul mecanic al activării electrice asincrone, deşi evidenţiat în urma cu aproape 

100 de ani de Winggers, a fost neglijat până la începutul anilor 1990, când cercetătorii 

pornind de la premiza că asincronismul ar putea juca un rol important în IC, au testat 

efectul cardiostimulării diferitelor segmente ale VS în scopul anulării conducerii 

întârziate, observând efectele clinice benefice ale TRC.[10,11] Întrucât activarea electrică 

este cea care declanşează activarea mecanică, activarea electrică asincronă din BRS este 

determinatul primar al secvenţialităţii asincrone a activării mecanice.[21] Patternul clasic 

al contracţiei regionale necoordonate specific BRS este declanşat de activarea electrică 

asincronă determinată de propagarea impulsului electric în afara reţelei Purkinje (care nu 

este funcţională ca urmare a blocării proximale a impulsului electric la nivelul ramului 

stâng) din aproape în aproape la nivelul celulelor miocardice de lucru, prin urmare poate 

fi ameliorat prin TRC, care are ca ţintă substratul electric. Alterarea cuplării electro-

mecanice determinată de întârzierea propagării impulsului electric la nivelul joncţiunilor 

Purkinje-miocard ca urmare a fibrozei/necrozei celulelor miocardice de lucru, determină 

alungirea duratei complexului QRS şi pattern pe ecg asemănător BRS, însă care nu poate 

fi ameliorat prin TRC. La asincronismul electromecanic determinat de alterarea cuplării la 

nivelul joncţiunilor Purkinje-miocard, se poate asocia sau nu asincronismul determinat de 

propagarea impulsului electric în afara reţelei purkinje (prin blocarea proximală a 

propagării impulsului electric la nivelul ramului stâng), asociere care determină răspunsul 

sau nu la TRC.[132]  Auricchio şi colaboratorii au identificat prin cartografiere 

electroanatomică 3D la aproximativ 30% dintre pacienţii studiaţi care aveau pe 

electrocardiogramă aspect de BRS, că de fapt, aveau conducere transseptală normală 

indicând o conducere intactă la nivelul ţesutului specializat, întârzierea conducerii 

apărând la nivelul joncţiunilor Purkinje- miocard.[12,21,133] Contracţia segmentelor 

miocardului parietal este în strânsă legatură cu momentul activării electrice, astfel că, 

activarea electrică asincronă determină contracţie regională miocardică asincronă şi 

necoordonată.[131] Segmentele miocardice care sunt primele activate electric se vor 

contracta primele.[131] Astfel, înţelegerea substratului electrofiziologic din spatele 

complexului QRS este importantă pentru a înţelege activarea electromecanică asincronă 

ce determină deformarea necoordonată (în opozitie) a miocardului parietal de la nivelul 

septului interventricular (scurtarea) – activat electric iniţial şi al peretelui lateral 

(alungirea) – activat electric tardiv, caracteristică BRS.[8] Deformarea regională 
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necoordonată are rol esenţial în alterarea performanţei miocardice prin scăderea 

perioadelor de ejecţie şi umplere diastolică a VS cu apariţia asincronismului 

atrioventricular şi regurgtării mitrale diastolice, alterând atât funcţia sistolică dar şi 

diastolică a VS.[20] Acelaşi pattern al deformării regionale necoordonate este substratul 

parametrilor ecocardiografici apreciaţi vizual ai asincronismului mecanic intraventricular 

“apical rocking” şi “septal flash”, al diferenţei regionale în distribuţia lucrului mecanic 

miocardic al VS, care este promotorul procesului de remodelare ventriculară.[6,9,17-20] 

Se declanşează astfel, un cerc vicios în care remodelarea ventriculară progresivă 

determină întârzierea suplimentară a activării ventriculare (creşterea duratei complexului 

QRS odată cu agravarea remodelarii ventriculare).[11,131] Într-o analiză recentă, Sze şi 

Daubert au evaluat evidenţele cardiomiopatiei induse de BRS, rezultatele studiilor 

observaţionale recente susţinând ipoteza “asincronopatiei” ca formă a cardiomiopatiei 

nonischemice.[47] Smiseth şi Aalen recent, au analizat datele prezente în literatură, 

oferind o prezentare comprehensivă a modului în care BRS  contribuie la dezvoltarea 

cardiomipatiei dilatative.[6] Cu toate acestea, relaţia dintre parametri asincronismului 

electric evaluaţi electrocardiografic şi parametri ecocardiografici ai remodelării mecanice 

ai VS nu este încă stabilită.  

3.6. Rolul evaluării imagistice în tulburările de conducere intraventriculare  

3.6.1.Evaluarea ecocardiografică a VS constă în măsurarea dimensiunii VS, 

evaluarea funcţiei sistolice a VS (FEVS, integrala velocitate timp la nivelul tractului de 

ejecţie al VS, rata creşteri presiunii la nivelul VS (dp/dT VS), indicele de performanţă 

miocardică al VS (IPMVS) [153] O menţiune specială trebuie rezervată tehnicii 

ecocardiografice, speckle tracking (ST) care este o tehnică importantă pentru 

cuantificarea deformării miocardice regionale şi globale, oferindu-ne parametrii ai 

deformării miocardice în plan longitudinal, circumferenţial şi radial, independenţi de 

unghi, care diferenţiază mişcarea activă de cea pasivă. Evaluarea deformării globale 

longitudinale (DGL), radiale (DGR) şi circumferentiale (DGC) au valoare prognostică 

superioară FEVS în evaluarea funcţiei sistolice globale la pacienţii cu tulburări de 

conducere intraventriculare. Evaluarea ecocardiografică a funcţiei diastolice trebuie să 

înceapă, în cazul pacienţilor cu tulburare de conducere intraventriculară, cu măsurarea 

timpului de umplere diastolică a VS (TUDVS) (de la începutul undei E la sfârsitul 

undei A), care trebuie raportat la durata totală a ciclului cardiac (intervalul dintre 

două unde R consecutive pe ecg).[153] O scădere a TUDVS sub 200ms, modifică 
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patternul umplerii diastolice, undele E (de umplere rapida) şi A (contractia atriala) se 

suprapun.[107] Evaluarea ecocardiografică a atriului stang (AS) (vezi subcapitolul AS 

in tulburările de conducere intraventriculare) a prezentei, mecanismului şi severitatii 

RMF (vezi capitolul RMF) şi a VD (vezi subcapitolul VD – particularităţi în tulburările 

de conducere intraventriculare). 

 

Evaluarea asincronismului mecanic 

Asincronismul mecanic este împărţit convenţional în asincronism atrioventricular, 

interventricular şi intraventricular. Ecocardiografia poate evalua toate cele trei tipuri de 

asincronism. Asincronismul determinat de întârzierea activării electrice regionale 

reprezintă baza fiziopatologică pentru TRC.  

Asincronismul atrioventricular este prezent atunci când durata diastolei 

reprezintă mai puţin de 40% din durata totală a ciclului, fiind determinat de prelungirea 

intervalului PR sau a duratei complexului QRS (însoţită de asincronism intraventricular) 

sau ambele.[117,131]  

Asincronismul interventricular constă în întârzierea dintre debutul contracţiei 

VS comparativ şi VD, ca urmare a activării electrice nomale a VD şi întârziate a 

VS.[117,131] Întârzierea mecanică interventriculara (IMIV) este definită ca diferenţa 

dintre perioada de preejecţie  aortică şi pulmonară, o întârziere mai mare de 40ms este 

propusă ca indice al asincronismului interventricular.[117,131,154] Acest parametru 

ecocardiografic are ca substrat fiziopatologic conducerea transseptală lentă (>40ms în 

condiţiile BRS adevărat). 

Asincronismul intraventricular constă în întârzierea şi necoordonarea 

semnificativă a contracţiei diferitelor segmente parietale VS. Contracţia peretelui lateral 

(care este ultimul activat electric) poate fi atât de întârziată încât să se suprapună cu 

debutul umplerii diastolice ventriculare, astfel încât în condiţii extreme asincronismul 

intraventricular determină coexistenţa sistolei şi diastolei VS.[131] Acest fenomen este 

evaluat ecocardiografic prin debutul contracţie peretelui lateral (intervalul între debutul 

undei Q pe ecg şi contracţia peretelui lateral) după debutul umplerii ventriculare 

(intervalul între debutul undei Q şi debutul undei E).[131]  

Definiţia patternului contracţiei necoordonate clasic, în BRS. Toate cele 3 

criterii trebuie îndeplinite. 1. Contracţia iniţială a cel puţin unui segment bazal sau 

medioventricular al SIV (sept inferior sau anterior) şi alungirea precoce a cel puţin unui 

segment miocardic opus bazal sau medioventricular al peretelui lateral care se termină în 
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perioada de ejecţie. 2. Vârful contracţiei iniţiale (precoce) a SIV nu depăşeşte 70% din 

faza de ejecţie. În cazul prezenţei a două vârfuri se ia în considerare primul vârf. 3. Vârful 

contracţiei peretelui lateral prealungit iniţial este după închiderea valvei aortice.[161]) 

Evaluarea ecocardiografică vizuală permite detectarea contracţiei necoordonate 

a segmentelor parietale ale VS prin identificarea deplasării rapide a SIV spre stânga 

(„septal flash”) şi a mişcării de rotaţie a apexului în plan transversal („apical rocking”). 

[154] Patternul specific al contracţie BRS cu alungirea reciproca a peretilor opuşi este 

reflectat în evaluarea vizuală ecocardiografică, de miscarea caracteristică a SIV – „septal 

flash” (SF) şi de mişcarea de rotaţie a apexului în plan transversal (mişcare de „du-te-

vino”) – „ apical rocking” (AP), care sunt interdependente.[9,132]. Deformarea 

necoodonată a septului  interventricular (scurtare-alungire) stă la baza mişcării de SF 

(stânga – dreapta) apreciată ecocardiografic vizual. Mişcarea la stânga spre cavitatea VS 

în timpul contracţiei scurte este urmată de deplasarea la dreapta a septului interventricular 

în timpul alungirii acestuia determinată de scurtarea viguroasă a peretelui lateral.[6,9,132] 

Aceeaşi deformare necoordonată a miocardului parietal al VS este substrat şi pentru al 

doilea parametru ecocardiografic apreciat visual - AR, mişcarea dreapta - stânga în plan 

transversal al apexului VS.[6,9,132]  

Cuantificarea muncii VS şi analiza muncii irosite a miocardului este o metodă 

nouă care explorează impactul energetic al activării electrice asincrone a miocardului în 

BRS, cu posibilitatea îmbunătăţirii selectării pacienţilor pentru TRC.[154]  

3.7. Rolul atriului stâng în tulburările de conducere intraventriculare – 

participant activ sau spectator?. 3.7.1 Atriul stâng – barometru al presiunii de 

umplere crescută cronic a ventriculului stâng. 3.7.2.Remodelarea electrică a atriului 

stâng 

Deformarea regională necoordonată a miocardului VS caracteristică BRS conduce 

la alterarea funcţiei de rezervor a atriului stâng (AS) (influenţată direct de funcţia 

longitudinală a VS), la alterarea funcţiei de conduct şi pompă (prin asincronismul 

atrioventricular, cu scurtarea umplerii diastolice ventriculare şi suprapunerea umplerii 

rapide pasive şi a celei active de pompă) cu inducerea remodelării mecanice şi electrice 

atriale, la care contribuie atât efectul direct, dar şi efectul indirect hemodinamic, odată ce 

mecanismele compensatorii atriale, care modulează presiunea crescută de umplere a VS, 

sunt depăşite.[6,20,23-34]. Modificarea caracteristicilor electrofiziologice atriale înaintea 

dilatării cavităţii este susţinută de rezultatele mai multor studii, creşterea presiunii 

intraatriale conducând la creşterea tensiunii parietale, suprasarcina AS însoţindu-se de 
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rotaţia la stânga şi spre posterior a vectorului undei P în plan orizontal, determinând 

prezenţa unei componente proeminente negative a undei P în derivaţia V1. [25,174,175] 

Morfologia undei P poate fi modificată fără să existe variaţii semnificative ale volumului 

AS, sugerând că proprietăţile conductoare atriale şi propagarea impulsului sinusal sunt 

determinanţi mai importanţi pentru morfologia undei P decât volumul AS.[27] 

Tereshchenko şi colaboratorii analizând rolul prognostic al forţelor negative ale undei P 

în derivaţia V1 în NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey III), 

au arătat că acest parametru este asociat cu un risc crescut de mortalitate cardiovasculară 

şi de orice cauză, sugerând utilitatea posibilă a acestui marker simplu pentru identificarea 

pacienţilor cu prognostic rezervat.[182]  Baturova şi colaboratorii au evaluat remodelarea 

electrică a AS prin forţele terminale negative ale undei P în derivaţia V1 şi au arătat că 

prezenţa forţelor terminale negative ale undei P în V1 normale (<40mVxms) au o valoare 

prognostică favorabilă, suplimentară volumului AS pentru pacienţii care au indicaţie 

pentru TRC.[ 30] Identificarea unor parametrii care să evalueze disfuncţia incipientă a AS 

înaintea remodelării ireversibile a acestuia, este importantă în stabilirea managementului 

pacienţilor cu IC, având în vedere faptul ca AS este primul protector al funcţiei VS.[23] 

Astfel este utilă caracterizarea relaţiei dintre remodelarea electrică atrială prin evaluarea 

forţelor negative ale undei P în V1 şi remodelarea mecanică la pacienţii cu BRS. Mai 

mult, acest parametru al remodelării electrice a AS este un predictor al mortalităţii 

cardiovasculare şi al fibrilaţiei atriale la pacienţii cu sau fără boală cardiovasculară 

asociată.[174,175]  

Întrucât evaluarea 3cocardiografică a funcţiei diastolice prin măsurarea 

velocităţilor şi a intervalelor de timp este foarte variabilă, fiind dependentă de statusul 

hemodinamic al pacienţilor în momentul examinării, măsurarea volumului AS este un 

paramentru fezabil şi fiabil reflectând efectele cumulate în timp ale presiunii de umplere 

crescute.[32] Astfel, într-un substudiu al trialului MADIT-CRT, Kuperstein si 

colaboratorii au arătat ca volumul AS, marker al severităţii disfuncţiei diastolice a VS, 

este un indicator prognostic clinic independent al simptomatologiei pacienţilor cu ICpuţin 

simptomatică care primesc TRC, asociere care se menţine şi după ajustarea pentru 

volumul telesistolic al VS. Astfel, AS poate fi un indicator prognostic mai important 

decât VS la această categorie de pacienţi.[32]   

Capitolul 3.8.Ventriculul drept – particularităţi în tulburările de conducere 

intraventriculare 
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3.8.1.  Cuplarea ventricul drept – arteră pumonară – evaluare 

multiparametrică comprehensivă a funcţiei ventriculului drept, în tulburările de 

conducere intraventriculare 

În BRS, contracţia regională necoordonată a VS caracteristică BRS afectează 

funcţia VD atât direct (prin intermediul contracţiei ineficiente a SIV şi a interdepenţei 

interventriculare explicată de modelul anatomic descris de Torrent-Guasp al „benzii 

miocardice ventriculare helicoidale”), cât şi indirect prin modificările hemodinamice 

induse de transmiterea presiunii crescute de umplere a VS prin intermediul AS, circulaţiei 

pulmonare care conduc la congestie pulmonară şi în timp la hipertensiune 

pulmonară.[6,23,35,36] Astfel, la pacienţii cu BRS, evaluarea funcţiei VD prin analiza 

multiparametrică a cuplării VD-arteră pulmonară (AP), prin raportul dintre TAPSE/PAPs, 

are suport fiziopatologic. Evaluarea cuplării VD-AP defineşte hemodinamic, echilibrul 

dintre contractilitatea VD şi postsarcina din AP şi prezintă un interes deosebit prin 

identificarea disfuncţiei subclinice a VD, îmbunătăţind stratificarea prognostică a 

pacienţilor cu IC indiferent de fracţia de ejecţie a VS.[23,187]. Alterarea funcţiei VD este 

efectul atât a scăderii contractilităţii cât şi a postsarcinii crescute, instalarea insuficienţei 

VD fiind determinate de prezenţa rezisteţelor crescute şi fixe la nivelul circulaţiei 

pulmonare şi a remodelării structural ireversibile, moment în care beneficiul TRC este 

limitat.[23,37] Bragasa şi colaboratorii au arătat că prezenţa cuplării VD-AP evaluată prin 

raportul TAPSE/PAPs se asociază cu markerii prognostici stabiliţi (NTproBNP crescut) ai 

IC şi prezice răspunsul la TRC mai bine decât fiecare termen în parte. În literatură, există 

puţine date în ceea ce priveşte afectarea cordului drept la pacienţii cu BRS, majoritatea 

studiilor evaluând valoarea predictivă şi prognostică a diferiţilor parametrii 

ecocardiografici, la pacienţii cu indicaţie pentru TRC. [6,35-45]   

 

CAPITOLUL 4 
Premise. Ipoteze de lucru. Obiectivele cercetării 

Obiectivul studiului a fost evaluarea relaţiei dintre parametrii ecg ai activării 

electrice a VS şi ai remodelării electrice a atriului stâng şi remodelarea mecanică cardiacă 

evaluată ecocardiografic (VS, AS, VD), asincronismul mecanic intraventricular evaluat 

prin parametrii ecocardiografici apreciaţi vizual (“apical rocking” şi “septal flash”), RMF 

(evaluată ecocardiografic) şi simptomatologia pacienţilor cu BRS (evaluată prin clasa 

funcţională NYHA).  
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Motivaţia realizării acestui studiu, dedicat caracterizării electrocardiografice 

detaliate a BRS, a pornit de la faptul că, până în acest moment nu se cunosc 

caracteristicile ecg ale acestei boli electrice care se asociază cu un prognostic rezervat. 

Prezenţa BRS are un prognostic nefavorabil mult mai mare în comparaţie cu orice altă 

tulburare de conducere intraventriculară.[190]  

Premisa de la care am pornit a fost faptul că activarea electrică declanşează 

activarea mecanică a miocardului, astfel prin caracterizarea detaliată a morfologiei 

complexului QRS putem identifica substratul electric care determină activarea 

electromecanică asincronă ce stă la baza contracţiei regionale necoordonate a miocardului 

parietal al VS.[8,13,192]  

Ipotezele de lucru au pornit de la rezultatele studiilor clinice şi experimentale 

descrise anterior care susţin existenţa cardiopatiei induse de BRS, a asincronismului 

mecanic identificat prin prezenţa parametrilor ecocardiografici apreciaţi vizual (“apical 

rocking” şi “septal flash”), a RMF indusă atât direct de contracţia necoordonată a 

segmentelor miocardice adiacente muşchilor papilari şi inelului mitral posterior cât şi 

indirect prin efectele hemodinamice ale acestei deformării regionale necoordonate a 

miocardului VS şi implicit de remodelarea progresivă ventriculară, la pacienţii cu BRS. 

De asemenea prezenţa acestei tulburări de conducere influenţază funcţiile AS şi VD  atât 

direct (prin intermediul inelului mitral şi SIV) cât şi indirect hemodinamic (AS 

modulează presiunea de umplere a VS, iar VD prin intermediul cirdulaţiei pulmonare).  

Capitolul 5. Metologie. Materiale şi metode 

Am realizat un studiu retrosectiv observaţional, nerandomizat, la care am analizat 

703 pacienţi consecutiv internaţi în Institut cu diagnosticul de BRS, dintre aceştia 181 au 

fost incluşi iniţial în studiu, 27 dintre ei fiind excluşi ulterior, neavând evaluări 

ecocardiografice complete. Pacienţii cu diagnosticul de BRS care au îndeplinit criteriile 

de eligibilitate menţionate au fost investigaţi prin examen clinic (anamneză şi examen 

fizic), electrocardiografic şi ecocardiografic. De asemenea, toţi pacienţii înrolaţi, şi-au dat 

acordul pentru prelucrarea datelor medicale obţinute pe parcursul internării, conform 

protocolului instituţional.  

Evaluarea electrocardiografică a fost efectuată tuturor pacienţilor la internare. 

Au fost anlizate electrocardiogramele standard în 12 derivaţii, în decubit dorsal, 25mm/s, 

10mm/mV. Analiza electrocardiogramei a fost făcută în absenţa cunoaşterii datelor 
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clinice şi ecocardiografice. Toate măsurătorile au fost efectuate de doi examinatori, 

manual cu mărirea imaginii de cel puţin 200%.  

Datele ecocardiografice au fost obţinute din buletinle de ecocardiografie prezente 

în foile de observaţie ale pacienţilor, fiind excluşi din studiu pacienţii care nu au avut 

evaluare ecocardiografică completă. Parametrii ecocardiografici necesari au fost 

parametrii uzuali care evaluează dimensiunile şi funcţia VS, a AS şi VD, parametrii 

ecocardiografici ai asincronismul mecanic apreciaţi vizual: “apical rocking” (AR) şi 

“septal flash” (SF), evaluarea RMF a fost făcută calitativ prin Doppler color evaluând 

jetul de regurgitare mitrală, astfel severitatea RMF a fost clasificată în patru grade.  

Analiza statistica  

Studiul realizat a fost un studiu retrospectiv, nerandomizat pe un eşantion iniţial 

de 181 pacienţi internaţi în Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare “Professor 

Doctor C.C. Iliescu”, în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2019, cu diagosticul de BRS  

şi care au respectat criteriile de includere şi excludere prezentate. 

End-poit-urile studiului au fost disfuncţia VS şi alterarea funcţiei VD (evaluate 

prin fracţia de ejecţie a VS şi prin evaluarea cuplării VD – AP), remodelarea electrică a 

AS (evaluată prin forţele negative ale undei P în derivaţia V1), dilatarea VS şi AS 

(evaluată prin diametrul telediastolic al VS şi VASi), asincronismul mecanic (evaluat prin 

prezenţa “apical rocking” şi “septal flash”), severitatea RMF (evaluată prin gradele de 

severitate ale RMF) şi severitatea simptomelor de IC (în funcţie de clasele funcţionale 

NYHA) la pacienţii cu BRS . 

Pentru analiza statistica s-a folosit programul SPSS versiunea 20 şi programul R, 

versiunea 4.0.2 (2020-06-22) Copyright (C) 2020 The R Foundation for Statistical 

Computing, R Core Team (2020). R: A language and environment for statistical 

computing. R  Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL  

https://www.R-project.org. Semnificaţia statistică a ipotezelor testate a fost stabilită de 

prezenţa unei valori P<0,05.  

Conşimţământul informat  

Pacienţii înrolaţi în studiu şi-au dat acordul la internare pentru utilizarea datelor 

medicale în scopul cercetării ştiinţifice.  

Capitolul 6. Caracterizarea populaţiei studiate 
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6.1. Caracteristici demografice, clinice, electrocardiografice şi 

ecocardiografice ale populaţiei din lotul studiat 

 Descrierea profilului pacientului nostru, în urma analizei datelor demografice 

clinice şi paraclinice ar fi: un pacient mai probabil de sex masculin, în vârstă de 

aproximativ 60 de ani, cu factori de risc cardiovasculari şi comorbidităţi asociate, cu 

leziuni coronariene nesemnificative la momentul internării, aflat în clasă funcţională 

NYHA I şi II, cu BRS pe ecg cu o durată a complexului QRS de aproximativ 157ms şi o 

valoare a forţelor negative ale undei P în V1 de 48mVxms, care ecocardiografic are 

funcţie sistolică redusă a VS (FEVS<40%), cu RMF grad I şi II, care au cel puţin unul 

dintre parametrii ecocardiografci apreciaţi vizual ai asincronismului mecanic 

intraventricular (“apical rocking” sau “septal flash”).  

Prezenţa factorilor de riscc cardiovasculari şi a comorbidităţilor asociate nu a fost 

diferită semnificativ statistic între grupurile de pacienţi stabilite pe baza FEVS, a 

prezenţei/nu a asincronismului mecanic intraventrcular, a severităţii RMF şi a clasei 

funcţionale NYHA, la pacienţii cu BRS din lotul studiat. 

Capitolul 7. Studiul relaţiei dintre caracteristicile electrice si 

remodelarea mecanică a complexului VS - AS –VD, la pacienţii cu BRS 

 

Acest studiu porneşte de la ipoteza conform căreia asincronismul electric este 

determinant important al remodelării mecanice a complexului VS-AS-VD la pacienţii cu 

BRS.  

  

 7.1. Rezultate 

Caracterizarea relaţiei dintre disfuncţia sistolică a VS atât cu parametri ecg ai 

asincronismului electric şi ai remodelarea electrice a AS cât şi cu remodelarea mecanică 

a AS şi cuplarea VD-AP la pacienţii cu BRS . 

Acurateţea parametrilor ecg şi ecocardiografici în identificarea disfuncţiei sistolice 

a VS la pacienţii cu BRS am evaluat-o şi prin analiza ROC (Figura 6.5). Cea mai 

puternică corelaţie cu prezenţa disfuncţiei sistolice a VS a fost evidenţiată pentru 

diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF (aria de sub curbă 

0,823 la analiza ROC) cu o valoare cut-off de 55ms (sensibiliitate de 64% şi specificitate 

de 91,4%) şi pentru VASi (aria de sub curbă 0,814 la analiza ROC). (Figura 7.1.5.) 
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Figura 7.1.5. Curbele ROC pentru parametrii ecg şi ecocardiografici în 

identificarea disfuncţiei sistolica a VS  

 

Caracterizarea relaţiei dintre funcţia sistolică redusă a VS atât cu parametri ecg 

ai asincronismului electric şi ai remodelării electrice a AS cât şi cu remodelarea 

mecanică a AS şi cuplarea VD-AP la pacienţii cu BRS . 

Analiza ROC a acurateţei parametrilor ecg şi ecocardiografici în identificarea 

disfuncţiei sistolice severe a VS a arătat că VASi s-a corelat cel mai bine cu prezenţa 

disfuncţiei sistolice severe a VS (aria de sub curbă la analiza ROC este de 0,841), urmat 

de forţele negative ale undei P în derivaţia V1 (cu o arie de sub curbă de 0,825). (Figura 

7.1.6). 

 

Figura 7.1.6. Curbele ROC ale parametrilor ecg (forţele negative ale undei P 

în derivaţia V1 şi diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi 

aVF) şi ecocardiografici (VASi şi raportul dintre TAPSE/PAPs) care se corelează cu 

prezenţa disfuncţiei sistolice severe a VS. 

 

Analiza relaţiei dintre parametrii ecg ai asincronismului electric intraventricular 

cu remodelarea electrică şi mecanică a AS 

Datele din literatură oferă o valoarea cut-off de 40mVxms a forţelor terminale 

negative ale unei P în V1 (PNV1), valorile peste această valoare sugerează prezenţa 

remodelării electrice a AS. Analiza ROC pentru identificarea parametrilor ecg şi Eco care 

se asociază semnificativ statistic cu remodelarea electrică a AS, a arătat că raportul 

TAPSE/PAPs care evaluează cuplarea VD-AP şi că DI în aVF mai mică au fost 
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parametrii cel mai puternic asociaţi cu prezenţa remodelării electrice a AS (aria de sub 

curbă pentru TAPSE/PAPs=0,282, iar pentru DIaVF este 0,304).(Figura 7.1.8.)  

 

 

Figura 7.1.8. Curbele ROC pentru parametrii ecg şi Eco în identificarea 

remodelării electrice a AS.  

Acurateţea parametrilor ecg şi ecocardiografici în identificarea unui volum dilatat 

al AS am apreciat-o prin analiza ROC. Astfel parametrul care se corelează cel mai 

puternic cu un atriu stâng dilatat (VASi>34ml/m2) este fracţia de ejecţie a VS (aria de sub 

curbă este 0,821), urmat de forţele negative ale undei P în derivaţia V. Diferenţa dintre 

deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF este parametrul electrocardiografic al 

asincronismului electric intraventricular care se asociază cel mai puternic (aria de sub 

curbă 0,673) cu un volum dilatat al AS. O valoarea de 55ms se asocociază cu volumul 

dilatat al AS cu o sensibiliitate de 72,5% şi o specificitatea de 81,5% (Figura 7.1.9). 

 

 

Figura 7.1.9. Curbele ROC ale parametrilor ecocardiografici şi ecg care se 

asociaza cu dilatarea AS.  

 

 Caracterizarea parametrilor care influenteaza independent cuplarea ventricul 

drept – arteră pulmonară.  

 Întrucât rezultatele unui studiu în care cuplarea VD-AP a fost evaluată invaziv, 

prezenţa unei valori a raportului <0,5 semnificând absenţa cuplării ventriculo-arteriale s-a 

corelat semnificativ statistic cu alterarea funcţiei VS şi AS, am considerat această 

valoarea pentru a aprecia acurateţea parametrilor ecg şi ecocardiografici prin analiza 
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ROC, în studiul nostru pentru pacienţii cu BRS Din această analiză parametrul 

electrocardiografic care se corelează cel mai puternic cu absenţa cuplării VD-AP este 

parametrul electrocardiografic care evaluează forţele negative ale undei P în V1 (aria de 

sub curbă 0,843), diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF are 

aria de sub curbă la analiza ROC de 0,770. (Figura 7.1.10). 

 

Figura 7.1.10. Curbele ROC ale parametrilor ecg şi ecocardiografici care se 

corelează cu absenţa cuplării VD-arteră pulmonară, la pacienţii cu BRS .  

7.2. Discuţii 

Studiul nostru este primul care a demonstrat până în prezent, într-un lot 

semnificativ de pacienţi, că severitatea asincronismului electric intraventricular identificat 

pe electrocardiograma de suprafaţă, dincolo de durata complexului QRS, mai ales prin 

deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF şi diferenţa dintre ele, identifică cu 

acurateţe alterarea geometriei şi disfuncţia sistolică a VS, remodelarea electrică a AS, 

dilatarea AS şi alterarea funcţie VD (alterarea cuplării VD-AP). De asemenea rezultatele 

acestui studiu subliniază faptul că dincolo de morfologia complexului QRS, modificările 

electrocardiografice ale pacienţilor cu BRS sunt importante prin analiza caracteristicilor 

ecg ale undei P, prin componenta negativă a acesteia în derivaţia V1. Forţele negative ale 

undei P în derivaţia V1 au identificat cu acurateţe disfuncţia sistolică severă a VS, diltarea 

AS şi alterarea funcţiei VD (TAPSE/PAPs<0,5). Până în prezent, evaluarea remodelării 

AS şi stabilirea rolului acestuia în identificarea disfuncţiei VS la pacienţii cu BRS, nu a 

fost efectuată încă.  

De asemenea, am arătat că la pacienţii cu BRS, asincronismul electric 

intraventricular evaluat prin diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL 

şi aVF, dar şi remodelarea electrică şi mecanică a AS se asociază semnificativ statistic cu 

prezenţa disfuncţie VD (TAPSE/PAPs<0,5).  

Datele prezente în literatură susţin faptul că la pacienţii cu BRS asincronismul 

mecanic prin deformarea regional necoordonată a miocardului ventricular determină 
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remodelarea nefavorabilă a VS (disfuncţia sistolică, dilatarea VS, hipetrofia asimetrică) 

agravând chiar întârzierea conducerii electrice prin prezenţa fibrozei şi prin procesele de 

remodelare moleculară şi celulară, inducând cercul vicios al 

“asincronopatiei”.[19,20,2146,47,129,130] Rezultatele multor studii clinice şi 

experimentale susţin impactul negativ al BRS  asupra funcţiei sistolice, diastolice şi 

remodelării cavităţii VS.[8,47] Sudiul care a evaluat asincronismul electric caracterizat 

grosier prin durata complexului QRS şi remodelarea ventriculară, arătat că durata 

complexului QRS creşte odată cu alterarea funcţiei şi dilatarii VS.[151] Studiile efectuate 

până în prezent au raportat că prezenţa morfologiei de BRS pe electrocardiograma se 

corelează cu un prognostic clinic nefavorabil atât pentru pacienţii cu funcţie sistolică 

prezervată cât şi pentru pentru cei cu disfuncţie sistolică uşoară sau severă a 

VS.[8,46,49,51]  

Până în prezent, datele din literatură sunt foarte limitate cu privire la evaluarea 

implicării AS şi VD în diagnosticul şi progresia remodelării cardiace indusă de activarea 

electrică asincronă la pacienţii cu BRS, iar evaluarea relaţiei acestei implicări cu 

parametric ecg ai morfologiei complexului QRS nu a fost încă efectuată. Majoritatea 

informaţiilor existente în literatură cu privire la BRS, provin din rezultatele studiilor ce au 

evaluat remodelarea electrică a AS prin forţele negative ale undei în V1, dilatarea AS prin 

VASi şi diferiţi parametrii ecocardiografici ai funcţiei VD (inclusiv cuplarea VD-AP prin 

raportul TAPSE/PAPs) ca predictori ai răspunsului la TRC.  

Parametrii ecg cheie identificaţi în studiul nostru, asincronismul electric 

intraventricular evaluat prin diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL 

şi aVF şi remodelarea electrică a AS evaluată prin forţele negative ale undei P în V1 sunt 

“biomarker-ii” bazaţi pe electrocardiograma de suprafaţă utili în identificarea pacienţilor 

cu BRS care asociază remodelăre mecanică cardiac. Însă sunt necesare studii prospective 

randomizate suplimentare pentru ca aceşti parametri ecg să fie incluşi în algoritmul de 

evaluare pentru stabilirea managementului pacienţilor, inclusiv a indicaţie pentru TRC. 

 

CAPITOL 8. Studiul relaţiei dintre asincronismul electric şi 

mecanic la pacienţii cu bloc complet de ramură stângă 

 

Acest substudiu al cerecetării noastre a pornit de la ipoteza conform căreia 

activarea electrică asincronă caracteristică BRS prezice asincronismul mecanic.  
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8.1. Rezultate 

Evaluarea relaţiei dintre asincronismul electric şi prezeţa “apical rocking” (AR) 

la pacienţii cu bloc complet de ramură stângă 

 Printre cei 154 de pacienţi cu BRS, 70 (45,5%) au prezent aspectul de AR la 

ecocardiografie. 

Nu au fost diferenţe semnificative statistic între pacienţii cu AR şi fără AR în ceea 

ce priveşte vârsta (p=0,642), genul (p=0,506), prevalenţa factorilor de risc cardiovascular 

(dislipidemie, fumat, diabet, hipertensiune arterial) şi a comorbidităţilor (bola renală 

cronică, boală cardiacă ischemică) (cu o valoare p >0,05 pentru toate variabilele).  

Analiza ROC am efectuat-o pentru a evalua acurateţea acestor parametri în 

identificarea asincronismului mecanic intraventricular evaluat prin prezenta parametrului 

apreciat vizual ecocardiografic, AR. Diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din 

derivaţiile aVL şi aVF se coreleaza cel mai puternic cu asincronismul mecanic 

intraventricul evaluat prin prezenta AR la ecocardiografie (aria de sub curba 0,718) 

valoarea cut-off de 55ms (sensibiliitate de 61,7% şi specificitate de 68%) (Figura 8.1.1.) 

 

Figura 8.1.1. Curbele ROC pentru parametrii ecg ai asincronismului electric 

care se corelează cel mai puternic cu prezenţa asincronismului mecanic evaluat prin 

AR la ecocardiografie.  

Relaţia dintre parametrii ecg ai asincronismului electric şi prezenţa 

asincronismului mecanic evaluat vizual  ecocardiografic prin “septal flash” (SF) 

Din cei 154 de pacienţi incluşi în studiu, 92 (59,7%) au asincronism mecanic 

evaluat prin prezenţa SF la ecocardiografie. 

Acurateţea acestor parametri a fost evaluată prin analiza ROC. Relaţia cea mai 

strânsă a prezenţei asincronismului mecanic intraventricul evaluat prin SR la 

ecocardiografie este cu timpul de activare electrică a VS în derivaţia aVL pentru o valoare 

cut-off de 95ms sensibiliitatea este de 64,7% şi specificitatea de 72,6% (Figura 8.1.2). 
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Figura 8.1.2. Curbele ROC ale relaţiilor dintre parametri ecg în identificarea 

asincronismului mecanic evaluat ecocardiografic prin prezenţa SF. 

 

8.2. Discutii. 

Acesta este unul dintre primele studii care evaluează relaţia interdependentă dintre 

diferiţii parametri ecg ce evaluează morfologia complexului QRS şi prin aceasta activarea 

electrică asincronă a VS şi contracţia necoordonată a miocardului ventricular, evaluată 

prin prezenţa SF, AR la pacienţii cu BRS .  

Rezultatele principale ale acestui studiu au fost 1) asincronismul electric 

intraventricular evaluat prin diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL 

şi aVF identifică cu aurateţe mai mare decât criteriile stricte de definire a BRS prezenţa 

asincronismului mecanic intraventricular evaluat ecocardiografic prin prezenţa AR; 2) 

timpul de activare electrică a VS măsurat în derivaţia aVL şi deflexiunea intrinsecoidă din 

derivaţia V6 ( evaluează activarea electrică întârziată la nivelul peretelui lateral al VS) 

identifică cu acurateţe mai mare decât criteriile stricte de definire a BRS asincronismul 

mecanic intraventricular evaluat ecocardiografic prin prezenţa SF; 3) diferenţa 

semnificativă statistic între disfuncţia sistolică şi remodelarea geometriei VS şi prezenţa 

regurgitării mitrale mai severe în grupul pacienţilor cu BRS care asociază asincronism 

mecanic intraventricular evaluat prin prezenţa AR comparativ cu pacienţii care au BRS 

care nu asociază asincronism mecanic intraventricular ecocardiografic, în ciuda absenţei 

unei diferenţe semnificative statistic între valorile volumelor indexate ale AS între 

grupurile menţionate de pacienţi.    

Aceste rezultate sunt susţinute de rezultatele studiului electrofiziologic al 

pacienţilor cu “septal flash” care au identificat prezenţa liniei de bloc functional care 

determină conducerea tardivă a peretelui lateral.[6] Rezultatele unui studiu recent, în care 

Beela şi colaboratoti au dorit să stabilească dacă introducerea evaluării asincronismului 

mecanic intraventricular definit prin prezenţa AR sau SF ar putea îmbunătăţii selecţia 

pacienţilor bazată pe recomandările ghidurilor actuale pentru TRC, au arătat că, într-
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adevăr, selecţia pacienţilor pentru TRC a fost îmbunătăţită prin adăugarea evaluării 

asincronismului mecanic intraventricular prin aceşti parametri ecocardiografici apreciaţi 

vizual (AR sau SF), sugerând poate că ar trebui să fie adăugaţi în practica clinică.[165]  

 

Remodelarea mecanică a AS marker al cronicităţii disfuncţie globale a VS la 

pacienţii cu BRS 

Un alt rezultat al studiului nostru este acela că între grupurile de pacienţi cu BRS 

care asociază sau nu prezenţa asincronismul mecanic intraventricular, disfuncţia sistolică 

şi remodelarea VS şi prezenţa regurgitării mitrale sunt mai severe în grupul pacienţilor 

care au asincronism mecanic evaluat ecocardiografic prin prezenta AR. Cu toate acestea, 

valoarea VASi între cele două grupuri de pacienţi este aproape egală (p=0,811). Astfel, la 

pacienţii cu BRS la remodelarea AS contribuie şi alţi factori dincolo de prezenţa 

asincronismului mecanic intraventricular. Aceasta subliniază importanţa evaluării 

remodelării mecanice atriale la pacienţii cu BRS. Rezultatele unor studii recente arată 

semnificaţia predictivă pozitivă a valorii mai mici a volumului indexat al AS pentru 

răspunsul favorabil (chiar super-răspunsul) al pacienţilor la TRC.[29,32-34] În acelaşi 

timp este subliniată valoarea prognostică negativă a remodelării atriale evaluată prin 

VASi mai dilatat pentru pacienţii cu indicaţie pentru TRC, dincolo de remodelarea 

geometriei VS sau dacă primesc sau nu terapia electrică.[32] Astfel putem spune ca VASi 

este un parametru care evaluează cu acurateţe disfuncţia globală a miocardului VS, fiind 

expus efectelor cumulate în timp ale creşterilor presiunii de umplere a VS.  

 

CAPITOLUL 9. Studiul relaţiei dintre caracteristicile 

electrocardiografice severitatea regurgitării mitrale funcţionale la 

pacienţii cu BRS 

 

9.1. Rezultate.  

Nu au fost diferenţe semnificative statistic între cele două grupuri de pacienţi în 

ceea ce priveşte caracteristicile demografice şi clinice între cele două grupurile de 

pacienţi cu BRS şi RMF I+II versus BRS şi RMFIII+IV (p>0,08 pentru toate variabilele).  

Analizând acurateţea tuturor parametrilor electrocardiografici şi ecocardiografici 

evaluaţi, prin analiza ROC, am constatat că diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din 

derivaţiile aVL şi aVF identifică cu acurateţea cea mai mare prezenţa regurgitării mitrale 



25 
 

funcţionale moderat-severe la pacienţii cu BRS (aria de sub curbă este 0,979 şi pentru o 

valoare cut off de 55ms a avut o sensibilitate de 100% şi specificitate de 86,3%).(Figura 

9.1.9) 

 

Figura 9.1.9. Curbele ROC ale parametrilor ecg şi ecocardiografici care se 

asociază cu regurgitare mitrală funcţională moderat-severă la pacienţii cu BRS.  

9.2. Discutii 

Până în prezent, acesta este singurul studiu care, pornind de la mecanismele 

multiple şi complexe prin care asincronismul electromecanic este implicat în 

fiziopatologia RMF la pacienţii cu BRS, a analizat relaţia dintre parametrii ce analizeză 

asincronismul electric şi mecanic şi severitatea RMF, la această grupă de pacienţi. 

 Rezultatele cele mai importante ale acestui studiu au fost 1) deflexiunile 

intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF (evaluează asincronismul electric 

intraventricular) sunt singurii parametrii care s-au corelat independent cu severitatea 

RMF, chiar dacă în modelul analizei multivariate au fost incluşi şi parametri 

ecocardiografici care evaluează funcţia şi remodelarea mecanică a VS, a AS şi a VD cu 

semnificaţie statistică în analiza univariată, 2) la pacienţii cu BRS asincronismul mecanic 

intraventricular este mai frecvent cu cât severitatea RMF este mai mare, iar în modelul de 

analiză multivariată în care au fost incluşi parametri ecocardiografici cu semnificaţie 

statistică în analiza univariată, asincronismul mecanic s-a asociat semnificativ statistic cu 

RMF moderat-severă, 3) remodelarea electrică şi mecanică a AS este semnificativ 

statistic mai importantă cu cât RMF este mai severă, relaţia lor cu prezenţa RMF grad III 

şi IV este aproximativ la fel de puternică (aria de sub curbă este de 0,767 şi respective 

0,771 la analiza ROC) la pacienţii cu BRS, 4) pacienţii cu BRS au clasă funcţională 

NYHA mai severă cu cât severitatea RMF este mai mare.  

Argumentele fiziopatologice enunţate anterior susţin faptul că deflexiunile 

intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF şi diferenţa dintre ele, la pacienţii cu BRS, 

evaluează activarea electrică asincronă intraventriculară ce declanşează activarea 
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asincronismul electromecanic implicat în RMF.[12,20,21,22,193] Rezultatele studiului 

nostru arătă că diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide înregistrate în derivaţiile aVL şi 

aVF a avut o acurateţe semnificativă statistic (aria de sub curbă la anliza ROC este de 

0,978) în identificarea RMF moderat-severe (o valoare cut-off de 55 ms identificând cu o 

sensibiliitate de 100% şi specificitate de 86,3%). Aceşti parametri eletrocardiografici pot 

deveni instrumente utile în alegerea managementului optim al pacienţilor cu BRS care 

asociază RMF, înaintea remodelării fibroase ireversibile a cuspelor, moment în care 

răspunsul la TRC este scăzut. Mai ales că, persistenţa RMF dupa TRC se asociază cu 

prognostic nefavorabil. 

 

CAPITOLUL 10. Studiul relaţiei dintre caracteristicile 

electrocardiografice şi severitatea simptomatologiei evaluată prin clasa 

funcţională NYHA, la pacienţii cu BRS  

 

10.1. Rezultate. Analiza relaţiei dintre simptomatologia evaluată în funcţie de 

clasa funcţională NYHA şi caracteristicile electrocadiografice şi ecocardiografice ale 

pacienţilor cu BRS şi funcţie sistolică prezervată a VS. 

Am efectat analiza ROC pentru a analiza acurateţea fiecărui parametru ecg şi eco 

utilizat pentru evaluarea remodelării electrice şi mecanice a AS, a asincronismului electric 

intra şi interventricular, a remodelării mecanice şi funcţiei VS, a cuplării VD-AP în 

identificarea pacienţilor cu BRS, clasă funcţională NYHAIII şi IV şi funcţie sistolică 

prezervată a VS (FEVS≥50%). Timpul de activare a VD în derivaţia aVL are acurateaţea 

cea mai mare în identificarea simptomatologiei pacienţilor cu BRS şi funcţie sistolică 

prezervată a VS (aria de sub curbă la analiza ROC a fost de 0,969) pentru valoarea cut-off 

de 65 ms sensibilitatea a fost de 100% şi specificitatea de 90,6% (Figura. 7.11.).  

 

Figura 7.11. Curba ROC pentru parametrii electrici şi mecanici în 

identificarea simptomelor pacienţilor cu BRS şi funcţie sistolică prezervată a VS 
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Simptomtologia pacienţilor (clasa funcţională NYHA) cu BRS şi disfuncţie 

sistolică uşoară a VS (FEVS>40%). 

Am evaluat acurateţea parametrilor în identificarea simptomelor severe ale 

pacienţilor cu BRS şi disfuncţie sistolică uşoară a VS, prin analiza ROC. Forţele negative 

ale undei P în derivaţia V1 au asocierea cea mai puternică cu simptomatologia severă a 

pacienţilor cu BRS şi disfuncţie sistolică uşoară a VS (aria de sub curbă a fost de 0,915) 

pentru valoarea cut-off de 42 mmxms sensibiliitatea a fost de 77% şi specificitate a fost 

de 85,9% (Figura 7.15).  

 

 

Figura 7.15. Curbele ROC ale paramerilor care se asociază cel mai puternic 

cu severitatea simptomelor pacienţilor cu BRS şi disfuncţie sistolică a VS .  

 

10.2. Discutii 

Cele mai importante rezultate ale acestui studiu au fost: 1) intervalul de timp de 

activare electrică a VD care include timpul de conducere transseptală (indicator al 

extinderii alterării ţestului specializat de conducere) este singurul parametru care se 

corelează direct independent cu severitatea simptomatologiei (clasa funcţională NYHA 

IIIşiIV) a pacienţilor cu BRS şi funcţie sistolică prezervată a VS; 2) remodelarea electrică 

a AS evaluată prin forţele negative ale undei P în derivaţia V1 identifică cu acurateţe 

crescută (AUC este de 0,947 la analiza ROC) prezenţa clasei funcţionale NYHA III şi IV 

la pacienţii cu BRS din lotul studiat şi în grupul pacienţilor cu disfuncţie sistolică uşoară a 

VS (FEVS>40%); 3) în lotul studiat, remodelarea electrică a AS şi alterarea cuplării VD-

AP se corelează independent cu severitatea simptomatolgiei pacienţilor cu BRS . 

Deşi IC este un sindrom clinic, în a cărui descriere şi clasificare locul central îl 

ocupă fracţia de ejecţie a VS, ca marker al difuncţiei globale de pompă, în ultimul timp, 

cercetătorii atrag atenţia asupra importanţei modificărilor de la nivelul camerelor vecine 

(AS şi VD) în fiziopatologia globală a IC cronice şi rolul lor în explicarea modificărilor 
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clinice şi a stabilirii managementului acestor pacienţi.[23] Datele din literature cu privire 

la identificarea şi evaluarea modificărilor fizipatologice care declanşează apariţia 

simptomelor de IC la pacienţii cu BRS, sunt limitate. 

Studiile efectuate până în prezent au raportat că prezenţa morfologiei de BRS pe 

electrocardiograma se corelează cu un prognostic clinic nefavorabil atât pentru pacienţii 

cu funcţie sistolică prezervată cât şi pentru pentru cei cu disfuncţie sistolică uşoară sau 

severă a VS.[8,46,49,51]  

Studiul nostru este primul care a demonstrat, până în prezent, că parametrii ecg ai 

morfologiei complexului QRS ce caracterizează substratul electric al asincronismului 

electromecanic se corelează cu simptomatologia pacienţilor cu BRS .  

În studiul nostru, timpul de activare electrică a VD încorporând timpul de 

conducere transseptală a fost singurul parametru care s-a corelat independent cu 

simptomatologia pacienţilor cu BRS şi funcţie sistolică prezervată a VS. Timpul de 

conducere transseptală este cu atât mai lung cu cât conducerea impulsului electric se 

realizează în afara reţelei Purkinje, adică cu cât nivelul la care se produce blocarea 

propagării impulsului electric este situat mai proximal de-alungul ramului stâng, 

nepermiţând conducerea reziduală a impulsului electric la nivelul ţesutului specializat de 

conducere.[12,21] Astfel, propagarea transseptală a impulsului electric se realizează la 

nivelul celulelor miocardice de lucru. Întrucât durata mai lungă a conducerii transseptale 

împreună cu localizarea mai apico-septală a primei regiuni depolarizate a endocardului 

VS sunt markerii conducerii impulsului electric în afara ţesutului specializat de 

conducere,  timpul de activare electrică a VD (include durata conducerii transseptale) din 

derivaţia lateral aVL (imaginea în oglindă a depolarizării endocavitare a VD şi a 

endocardului septal) şi diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi 

aVF sunt parametrii ecg ai morfologiei complexului QRS care pot identifica prezenţa 

blocării proximale a impulsului electric la nivelul ramului stâng.[12,20,21,22,193] Aceşti 

parametric ecg pot fi instrumente utile în identificarea pacienţilor cu BRS care asociază 

atât prezenţa remodelării mecanice cardiace, dar şi a simptomatologiei mai severe (clasa 

funcţională NYHA III şi IV) a acestei categorii de pacienţi. Însă pentru utilizarea lor în 

practica clinică sunt necesare studii clinice prospective, randomizate, mai largi. 

Remodelarea electrică a AS predictor al simptomatologiei pacienţilor cu BRS şi 

disfuncţie sistolică a VS 
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Până în prezent, informaţiile din literature cu privire la modificările 

hemodinamice care declanşează apariţia simptomelor de IC la pacienţii cu BRS sunt 

limitate.  

Datele existente în literatură susţin faptul că remodelarea microstructurală a AS se 

însoţeşte de alterarea proprietăţilor electrice atriale determinând alterarea cuplării 

electromecanice atriale şi a întârzierii conducerii intraatriale.[170,171] Astfel, indicii 

undei P pot fi marker-i sensibilii ai disfuncţiei VS înaintea apariţiei remodelării 

macroscopice, ireversibile. Cu toate acestea, studiile prezente oferă informaţii limitate 

despre evaluarea remodelării mecanice şi electrice a AS la pacienţii cu BRS. În studiul 

nostru, singurul parametru care s-a corelat independent cu severitatea simptomelor 

pacienţilor cu BRS şi disfuncţie sistolică uşoară a VS a fost remodelarea electrică a AS 

evaluate prin forţele negative ale undei P în derivaţia V1. Acest parametru 

electrocardiografic a avut în acelaşi timp şi acurateţea cea mai mare cu o arie de sub curbă 

de 0,915 la analiza ROC în identificarea pacienţilor BRS, clasă funcţională NYHA III şi 

IV şi disfuncţie sistolică uşoară a VS, însă pentru confirmarea acestor valori sunt necesare 

studii randomizate prospective. Astfel, studiul nostru este primul care a arătat până în 

prezent, semnificaţia remodelării electrice în identificarea clasei funcţionale NYHA III şi 

IV a pacienţilor cu BRS. 

 

CAPITOLUL 11. Limitele studiului 

 

Principalele limitări ale acestui studiu sunt caracterul retrospectiv şi transversal, 

cu lipsa datelor de urmărire ale pacienţilor. Evaluările ecg şi eco au fost efectuate în 

contextul evaluării convenţionale. Din acest motiv parametrii ecocardigrafici utilizaţi au 

fost cei uzuali, deşi folosirea lor este susţinută de date prezente în literatură (diametrul 

telediastolic al VS, parametrilor ecocardiografici apreciaţi vizual „apical rocking” şi 

„septal flash”, evaluarea severităţii RMF a fost efectuată calitativ) [164,165,214,215]. 

Analizânf comparativ grupul pacienţilor cu BRS şi RMF grad III şi IV cu grupul 

pacienţilor cu BRS şi RMF grad I şi II, evaluarea chiar şi vizuală, mai ales că a fost 

efectuată într-un centru de cardiologie terţiar, oferă premisele unei diferenţieri 

semnificative a severităţii RMF între cele două grupuri de pacienţi cu BRS.  

O altă limită a fost reprezentată de măsurarea manuală a ecg, aceasta fiind făcută 

în absenţa cunoaşterii parametrilor ecocardiografici, după mărirea cu cel puţin 200% a 
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imaginii electrocardiografice iniţiale, însă coeficintul de concordanţă kappa al evaluării 

variabilităţii intra şi interobservator a măsurării parametrilor ecg a fost intre 0,762-0,827, 

în funcţie de parametrul măsurat. 

O altă limită este absenţa unui lot de pacienţi sănătoşi cu care să evaluăm 

comparativ modificările parametrilor electrici şi ecocardiografici  ai pacienţilor din lotul 

studiat, care ar fi adus o valoare suplimentară rezultatelor actuale. 

Pornind de la aceste aspecte, se contureză clar necesitatea efectuării unui studiu 

prospectiv, mai extins, lucrarea de faţă reprezentând un punct de plecare în evaluarea 

rolului electrocardiogramei în prezicerea evoluţiei nefavorabile a pacienţilor cu BRS. 

 

CAPITOLUL 12. Concluzii finale şi contribuţii personale 

 

În acest studiu asincronismul electric intraventricular identificat 

electrocardiografic prin diferenţa dintre deflexiunile intrinsecoide (DI) din aVL şi aVF 

identifică cu acurateţe disfuncţia sistolică a VS, dilatarea VS şi AS, disfuncţia VD 

evaluată prin cuplarea ventriculo-arterială, prezenţa asincronismului mecanic evaluat prin 

“apical rocking”, RMF grad III şi IV şi chiar clasa funcţionala NYHA III şi IV a 

pacienţilor cu BRS. 

Remodelarea electrică a AS evaluată prin forţele negative ale undei P în derivaţia 

V1 s-a corelat independent cu disfuncţia sistolică severă a VS, cu alterarea funcţiei VD 

(evaluate prin alterarea cuplării VD-AP), cu dilatarea şi chiar cu clasa funcţională NYHA 

IIIşiIV a pacienţilor cu BRS.  

Rezultatele acestui studiu susţin interdependenţa dintre VS-AS-VD în lanţul 

fiziopatologic al progresiei disfuncţiei cardiace, care are la bază asincronismul electric şi 

care determină instalarea cercului vicios, la pacienţii cu BRS. Acest proces evolutiv poate 

fi însă înterupt prin recunoaşterea parametrilor ecg cheie care anunţă progresia lui, mai 

ales că electrocardiograma este investigaţia standard pentru screeningul pacienţilor cu 

BRS.  

Timpul de activare electrică a VS în derivaţia aVL, care evaluează activarea 

electrică tardivă a peretelui lateral, identifică cu acurateţe mai mare decât criteriile stricte 

de definire a BRS, asincronismul mecanic intraventriculr evaluat prin prezenţa “septal 

flash”, fapt susţinut şi de rezultatele studiilor electrofiziologice la această categorie de 

pacienţi. 
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Parametrul ecg care evaluează timpul de activare electrică a VD măsurat în 

derivaţia aVL, care include timpul de conducere transseptală (care, cu cât este mai mare, 

peste 40ms, cu atât blocul ramurii stângi este mai proximal) a fost singurul parametru 

care s-a corelat direct, independent, cu prezenţa clasei funcţionale NYHA III şi IV la 

pacienţii cu BRS şi funcţie sistolică prezervată a VS.  

Coroborând rezultatele tuturor studiilor, putem considera că diferenţa dintre 

deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF ≥ 55ms, caracterizând asincronismul 

electric intraventricular şi că forţele terminale negative ale undei P în V1 > 40mVxms, 

evaluând remodelarea electrică a AS, sunt parametrii ecg, uşor de evaluat, ce se asociază 

cu disfuncţia sistolică a VS, cu prezenţa “apical rocking” şi cu RMF mai severă la 

pacienţii cu BRS. Asincronismul electric intraventricular caracterizat prin diferenţa dintre 

deflexiunile intrinsecoide din derivaţiile aVL şi aVF ≥ 55 ms ar putea fi marker al 

substratului electric - ţinta TRC, putând îmbunătăţii selecţia pacienţilor pentru această 

terapie. Însă, pentru utilizarea acestor parametri în practica clinică sunt necesare studii 

clinice prospective pe un număr mai mare de pacienţi, lucrarea de faţă reprezentând un 

punct de plecare în evaluarea rolului electrocardiogramei în prezicerea evoluţiei 

nefavorabile a pacienţilor cu BRS. 
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