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REZUMAT. Boala pulmonară obstructivă cronică (BPCO) este considerată o boală respiratorie caracterizată 
prin obstrucţie cronică a căilor respiratorii printr-un mecanism incomplet reversibil. Boala se manifestă și prin 
afecţiuni sistemice, insuficienţă cardiacă, infecţii respiratorii, dar și aritmii ventriculare. Acestea din urmă sunt 
responsabile de moartea subită la această categorie de pacienţi. Studii anterioare au demonstrat faptul că 
pacienţii cu BPCO prezintă o scădere a parametrilor VFC, cum sunt deviaţia standard a tuturor intervalelor RR 
(SDNN, ms) și o scădere a puterii spectrale la nivelul componentelor de frecvenţă joasă (LF). Scopul studiului 
nostru este de a evidenţia existenţa modificărilor VFC la pacienţii cu BPCO și de a demonstra contribuţia 
disautonomiei vegetative la pacienţii cu BPCO. Studiul își propune să demonstreze relaţia dintre parametrii 
analizei lineare și nonlineare a ritmului cardiac la pacienţii cu boala pulmonară cronică obstructivă. 

Cuvinte cheie: obstrucţie cronică a căilor respiratorii, aritmie ventriculară.  

ABSTRACT. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is considered a respiratory disease characterized 
by chronic obstruction of the airways by an incomplete irreversible mechanism. The disease is manifested by 
systemic disease, heart failure, respiratory infections, and ventricular arhythmias. They are responsible for 
sudden death in this population. Previous studies have shown that patients with COPD have a reduced HRV 
parameters such as standard deviation of all RR intervals (SDNN, ms) and a decrease in spectral power in the 
low frequency component (LF). Our aim is to highlight the existence of changes in HRV in patients with COPD 
and to demonstrate the contribution of vegetative autonomic disfunction in patients with COPD. 

Keywords: chronic obstruction of the airways, ventricular arhythmia. 

1. INTRODUCERE 

Conform statisticilor furnizate de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS), la nivel mondial, 300 
de milioane de oameni suferă de astm, iar rata de 
mortalitate a bolii pulmonare obstructive cronice 
(BPOC) va crește cu 30% în următorii zece ani. 
Astfel, până în anul 2030, BPOC va ajunge a treia 
cauza de deces în lume. În România, aproximativ 
1.000.000 de pacienţi suferă de această afecţiune iar 
mortalitatea este ridicată. 

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPCO) este 
considerată o boală respiratorie caracterizată prin 
obstrucţie cronică a căilor respiratorii printr-un me-
canism incomplet reversibil. Boala se manifestă și 
prin afecţiuni sistemice, insuficienţă cardiacă, infecţii 
respiratorii, dar și aritmii ventriculare. Acestea din 
urmă sunt responsabile de moartea subită la această 
categorie de pacienţi.  

Aritmiile supraventriculare și ventriculare sunt 
complicaţii și/sau comorbidităţi care se observă in 

evoluţia pacienţilor cu BPCO. Fibrilaţia atrială sau 
flutter-ul atrial, respectiv tahicardia ventriculară sunt 
unele din cele mai frecvente aritmii înregistrate in 
timpul monitorizării Holter ECG/24 de ore la acești 
bolnavi. Monitorizarea Holter ECG/24 ore demon-
strează prezenţa modificărilor de frecvenţă cardiacă, 
aritmiilor și chiar apariţia aritmiilor ventriculare 
responsabile de moartea subită.  

Disautonomia vegetativă este observată la acești 
pacienţi, acest lucru fiind considerat un element de 
prognostic prost in evoluţia BPCO. Evaluarea dis-
autonomiei vegetative la pacienţii cu BPCO se face 
rareori. Există puţine date în literatura de specialitate 
care să demonstreze rolul tonusului autonom cardiac 
în evoluţia bolilor pulmonare cronice obstructive. 

Aritmia respiratorie, creșterea și descreșterea 
ciclică a intervalelor RR sincronă cu respiraţia este 
cea mai cunoscută dovadă a unei relaţii funcţionale 
între reglarea cardiacă și respiratorie. 

Variabilitatea frecvenţei cardiace (VFC) este o 
metodă binecunoscută aplicată în evaluarea reglării 
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autonome cardiace. Există puţine studii în literatura 
de specialitate care să ateste rolul VFC în evaluarea 
disautonomiei vegetative din bolile pulmonare cronice 
obstructive. 

Modificările funcţionale pulmonare din BPCO se 
însoțesc de modificări complexe la nivelul meca-
nismelor de reglare a tonusului autonom mediate vagal 
și simpatic. 

Variabilitatea de frecvenţă cardiacă (VFC) repre-
zintă metoda convenţional adoptată pentru a descrie 
fluctuaţiile intervalelor RR modulate  de către 
sistemul nervos autonom la nivelul nodului sinusal. 
Înregistrările Holter ECG pot demonstra relaţia 
dintre BPCO și frecvenţa, respectiv ritmul cardiac. 

Studii anterioare au demonstrat faptul că pacienţii 
cu BPCO prezintă o scădere a parametrilor VFC, 
cum sunt deviaţia standard a tuturor intervalelor RR 
(SDNN, ms) și o scădere a puterii spectrale la nivelul 
componentelor de frecvenţă joasa (LF). 

Se consideră că analiza ritmului cardiac prin me-
tode nonliniare pot să ofere date suplimentare privind 
evoluţia bolilor cât și a riscului de moarte subită, 
comparativ cu metodele consacrate de analiză lineară, 
în domeniu timp și frecvenţă. În general analiza în 
domeniul timp implică determinarea următorilor 
parametrii: media intervalelor RR, deviaţia standard a 
tuturor intervalelor RR normale (SDNN, ms), în timp 
ce analiza în domeniul frecvenţă implică determinarea 
puterii spectrale în benzile de frecvenţă joase (LF: 
0,05 – 0,15 Hz) și înalte (HF: 0,15 – 0,4 Hz). Raportul 
LF/HF este considerat index a disautonomiei ve-
getative. Analiza nonlineară implică determinarea 
parametrilor de entropie și analiza fractală. 

Scopul studiului nostru este de a evidenţia existenţa 
modificărilor VFC la pacienţii cu BPCO și de a 
demonstra contribuţia disautonomiei vegetative la 
pacienţii cu BPCO. Studiul își propune să demonstreze 
relaţia dintre parametrii analizei lineare și nonliniare a 
ritmului cardiac la pacienţii cu boala pulmonară cro-
nică obstructivă. De asemenea se urmărește corelaţia 
dintre unii parametrii clinici (ex.: dimensiunea atriului 
stâng, saturaţia in O2 ) cu parametrii analizei nonliniare 
(ex: entropia relativă) a ritmului cardiac pentru a 
demonstra complexitatea sistemelor biologice cât și 
valoarea prognostică a parametrilor analizaţi. 

2. METODĂ 

Am studiat un lot de 12 pacienţi cu boală pulmo-
nară obstructivă cronică (BPCO), 8 bărbaţi, 4 femei 
cu vârsta medie 61.9 ani internaţi în Clinica de 
Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Timișoara în perioada 2011 – 2012. 

Testele de spirometrie au implicat determinarea 
capacităţii vitale forţate (FVC) – volumul de aer 
expirată după un inspir complet și volumul expirator 
în prima secundă (FEV, VEMS1). 

Toţi pacienţii incluși în studiu au fost în ritm 
sinusal. Absenţa ritmului sinusal a constat în criteriu 
de excludere din studiu (doi pacienţi au prezentat 
fibrilaţie, respectiv flutter atrial). Monitorizarea 
Holter ECG s-a realizat prin monitorizare continuă 
timp de 15 – 30 minute, folosind un sistem Cardiax 
v. 3.50,4 IMED Co. Ltd cu o frecvenţă de 
eșantionare a semnalului de 100 Hz. În studiu au fost 
utilizate media intervalelor RR (mean RR, ms), 
deviaţia standard a tuturor intervalelor RR normale 
(SDNN, ms) expresie a analizei în domeniul timp a 
variabilităţii frecvenţei cardiace, respective analiza 
în domeniul frecvenţă calculându-se puterea spectra-
lă în benzile de frecvenţă joase (LF: 0,05 – 0,15 Hz) 
și înalte (HF: 0,15 – 0,4 Hz). Raportul LF/HF a fost 
considerat index a disautonomiei vegetative.  Analiza 
nonlineară s-a realizat folosindu-se software specia-
lizat și s-au utilizat parametrii entropiei ca expresie a 
complexităţii seriilor RR respective a sistemelor 
biologice. Parametrii analizei fractale de tipul 
detrended fluctuation analysis short-term 1 (DFA 
1) au permis corelarea cu indexul disautonomiei 
vegetative cu scopul evidenţierii vulnerabilităţii 
pacienţilor cu boală cronică obstructive pulmonară 
faţă de  alterarea reglării autonome cardiace. 

Analiza statistică s-a realizat folosindu-se Graph 
Pad Prism 5, prin metoda testului t-Student, res-
pectiv analizei de corelaţie Pearson. 

3. REZULTATE. DISCUŢII 

Un prim aspect este faptul că 66% din pacienţi 
sunt fumători sau au avut un istoric de fumători. Din 
punctul de vedere a locului de muncă, pacienţii de 
sex masculin provin din industrie cu risc crescut de 
expunere la praf si gaze de sudură, în timp ce 
pacientele au fost expuse timp îndelungat la solvenţi. 
Obezitatea severă ca și comorbiditate este prezentă 
la 50 % din pacienţi (3 din 4 femei, respectiv 3 din 
8 bărbaţi). Ponderea pacienţilor este din mediu urban 9 
(75 %). Saturaţia în oxigen, determinată prin pulsoxi-
metrie, a fost în medie, la internare: 83.5 %, impunând 
administrarea intermitentă de oxigen pe sondă nazală 
cu un ritm de 4-6 l/min. Frecvenţa cardiacă medie a 
pacienţilor este 80,2 b/min, valoarea medie pentru 
tensiunea arterială fiind de 143/80 mmHg.  

Datele clinice și principalele rezultate ale analizei 
lineare și nonlineare ale ritmului cardiac la paci-
enţilor incluși în lotul de studiu sunt redate în tabelul 1. 

La pacienţii cu BPOC, se observă o creștere a 
frecvenţei cardiace de repaus, expresie a desaturării 
și a stimulării simpatice compensatorii. Stimularea 
simpatică este exprimată și prin creșterea excesivă a 
raportului LF/HF la acești pacienţi. Fracţia de ejecţie 
a ventriculului stâng este redusă (FEVS: 45 %) 
expresie a alterării performanţei sistolice a ventri-
culului stâng, însă acest aspect nu a reprezentat un 
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criteriu de excludere, fiind consecinţa directă a bolii 
pulmonare cornice obstructive și a complicaţiilor 
sistemice ale acesteia. Acești pacienţi prezintă 
hipertensiune pulmonară și afectare a cordului drept 
mult mai precoce decât alţi bolnavi. Mai mult, în 
istoricul acestor pacienţi nu se notează existenţa 

unor evenimente ischemice acute, responsabile de 
alterarea performanţei sistolice a ventriculului stâng. 
La pacienţii cu BPOC, se observă o alterare severă a 
profilului analizei spectrale a variabilităţii frecvenţei 
cardiace similară cu cea observată în insuficienţa 
cardiacă (fig. 1). 

 
Tabelul 1. Principalele caracteristici ale lotului control 

 
Lot BPOC 

N:12 
B F Vârstă FEVS 

(%) 
Frecvenţa 

cardiacă (b/min) 
RR 
(ms) 

SDNN 
(ms) 

LF/HF ApEn DFA1 

 8 4 61.9 45.2 80,2 805.9 82.7 3.52 0,98 0,64 
 

 
 

Fig. 1. Analiză spectrală în boala pulmonară cronică obstructivă. 
Se notează ponderea puterii spectrale în benzile de frecvenţă 

0,01 – 0,15 Hz. 
 

Analiza spectrală a variabilităţii frecvenţei cardiace 
la pacienţii cu boală pulmonară cronică obstructivă se 
caracterizează printr-o stimulare simpatico-excesivă, 
exprimată prin creșterea puterii spectrale exclusive în 
benzile de frecvenţă foarte joase și joase, în detrimentul 
puterii spectrale înalte, mediate parasimpatic sau vagal 
cu efect protectiv pentru aritmiile ventriculare severe și 
implicit pentru riscul de moarte subită. 

Analiza nonlineară a ritmului cardiac la pacienţii cu 
BPOC evidenţiază o corelaţie directă puternică între 
parametrii entropiei și valorile saturaţiei în oxigen 
(ApEnvs SaO2, r: 0,74), respectiv dintre parametrii 
analizei fractale și indexul disautonomiei vegetative 
(LF/HF vs DFA1 r:0,45) așa cum rezultă din figura 2. 

Studiul este limitat de numărul redus de pacienţi, 
însă scopul studiului a fost de a evalua relaţia dintre 
BPOC și modificările tonusului autonom cardiac.  
Studiul a demonstrate că analiza de frecvenţă cardiacă 
poate fi un instrument valoros în evaluarea pacienţilor 
cu boală cronică pulmonară și în stabilirea riscului de 
moarte subită la această categorie de pacienţi.  

Analiza nonlineară a ritmului cardiac se impune 
ca o metodă nouă de evaluare a pacienţilor cu diverse 
afecțiuni cardiace cu scopul de a identifica vul-
nerabilitatea miocardului ventricular la influenţele 
disautonomiei vegetative. În opinia autorilor acestui 
studiu, boala pulmonară cronică obstructivă se caracte-
rizează și printr-o alterare severă a mecanismelor de 

reglare ale tonusului autonom cu implicaţii asupra 
prognosticului acestor pacienţi. 

 

 
 

 
 

Fig. 2. Corelaţia dintre entropie și saturaţia in oxigen (a), 
respectiv relaţia dintre imbalanţa autonomă exprimată prin 

raportul LF/HF ( axa X) și DFA1 (axa Y). 
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