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“Detectiv ECG. 
Probleme de electrocardiografie” 

este o culegere de trasee electrocardiografice
originale care, la momentul înregistrării lor, au
ridicat probleme de diagnostic, diagnostic
diferențial și chiar probleme de conduită
terapeutică. Criteriile de selecție ale acestor
trasee au fost tocmai controversele apărute
între medici în interpretarea lor.

Adresabilitatea acestei colecții este foarte
largă, de la studenți în medicină și până la

medici primari de diverse specialități.
Rezolvarea problemelor incluse în această

culegere garantează creșterea performanței
tale în electrocardiografie și în cardiologia
clinică. Am toată convingerea că pe măsura
avansării în Colecția “Detectiv ECG” vei simți
cum electrocardiograma îți devine cel mai
bun prieten pentru practica de fiecare zi. Un
prieten care nu te va minți niciodată.

Iulie 2021
Gabriel Tatu-Chițoiu





Prescurtări folosite în text
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AD              Atriul drept
AS               Atriul stâng
AVNRT     Tahicardie prin reintrare în nodul

atrioventricular
AVRT         Tahicardie atrioventriculară prin

fascicul accesor
BAV           Bloc atrio-ventricular
BFAS         Bloc fascicular anterosuperior
BFPI          Bloc fascicular posteroinferior
BRD           Bloc de ramură dreaptă
BRS            Bloc de ramură stângă
BSA            Bloc sinoatrial
CSC             Compresie de sinus carotidian
DS               Derivații standard
DT               Derivații toracice
ECG            Electrocardiogramă
ESA            Extrasitolă atrială
ESJ             Extrasistolă joncțională
ESV            Extrasistolă ventriculară
FiA Fibrilație atrială

FiV Fibrilație ventriculară
FlA Flutter atrial
LGL           Long-Ganong-Levine
msec milisecunde
NAV          Nodul atrio-ventricular
NS             Nodul sinusal
RD             Ramura dreaptă
RS              Ramura stângă
SEE           Șoc electric extern
STEMI     Infarct miocardic acut cu 

suprademivelare de segment ST
TAVRT     Tahicardie atrioventriculară prin

reintrare
TPA           Tahicardie paroxistică atrială
TPJ           Tahicardie paroxistică joncțională
TPSV        Tahicardie supraventriculară
TPV           Tahicardie paroxistică ventriculară
TV              Tahicardie ventriculară
VD              Ventriculul drept
VS              Ventriculul stâng
WPW         Sindrom Wolf-Parkinson-White
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ECG nr.1
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Pacient în vârstă de 24 de ani, asimptomatic, se prezintă la un examen medical pentru angajare.
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ECG nr.1 (enunț)



1. Artefact de înregistrare prin
inversarea electrozilor de
înregistrare mâna dreaptă
mâna stângă. În această situație
aspec-tul complexelor QRS în DT
ar trebui să fie normal, respectiv
cu undă r mică și undă S mare în
V1 (rS) cu creșterea progresivă a
undei R spre DT stângi astfel
încât amplitudinea undei R
ajunge să fie maximă în V5-V6.
Concomitent amplitudinea undei
S ar trebui să se reducă
progresiv până la dispariție în
V5, V6. Pe traseul ECG de față
aspectul este invers, cu undă S
adâncă până în V6.

2. Dextrocardie. Acesta este
diagnosticul corect dat fiind
aspectul inversat al ECG în
raport cu normalul atât în
derivațiile standard cât și în
derivațiile precordiale. Pacientul
Avea, într-adevăr trocardie. A

ECG nr.1 (rezolvare)
Probleme de electrocardiografie (1-50)Colecția “Detectiv ECG”

Ritmul este sinusal (undă P pozitivă în DII în relație
constantă cu complexele QRS). Frecvența cardiacă este
94/minut. Axa electrică QRS apare mult deviată spre
dreapta (+150 grade). Unda P este negativă în DI și aVL.
Acesta aspect poate apărea în două situații:

fost repetată ECG cu inversarea electrozilor mână
dreaptă-mână stângă și reașezarea electrozilor
derivațiilor precor-diale pe toracele drept. În felul acesta
s-a obținut adevărata ECG a pacientului care este perfect
normală (vezi ECG de mai jos).
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ECG nr.2
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Pacient în vârstă de 68 de ani, fumător, dispnee de tip expirator, tuse, expectorație mucopurulentă, wheezing.
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ECG nr.2 (enunț)



Unda P este prezentă și pozitivă în DII și este
urmată constant de complex QRS. Ritmul este, prin
urmare sinusal cu o frecvență de 134/min
(tahicardie sinusală). Axa QRS apare ca fiind
normală, în poziție intermediară. Unda P este însă
negativă în DI și aVL. Această particularitate poate
apare în două situații:

1.Dextrocardia. Ar putea fi luată în considerare
cu atât mai mult cu cât și aspectul QRS din
derivațiile toracice (DT) apare ca fiind aparent
răsturnat (cu undă R amplă în V1) comparativ cu
normalul. Dacă ar fi vorba de dextrocardie
complexele QRS ar fi trebuit să aibă în DI și aVL
aceeași orientare ca și undele P, respectiv să fie
negative astfel încât axa QRS să apară deviată la
dreapta. Ele sunt însă pozitive în aceste derivații iar
axa apare ca fiind în poziție intermediară. În plus
amplitudinea undelor R ar trebui să scadă spre V5-
V6 până la dispariție iar undele S ar trebui să
crească în amplitudine. Aspectul ECG este însă de
R/S din V1 până în V6.

2. Artefact de înregistrare prin inversarea
electrozilor de pe mâna dreaptă și mâna stângă.
În această situație complexele QRS ar fi trebuit să
aibă aceeași orientare ca și undele P, respectiv să fie
negative în DI și aVL. Ele sunt însă pozitive în aceste
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ECG nr.2 (rezolvare)
derivații. Pe de altă parte, la o simplă inversare a
electrozilor aspectul QRS din derivațiile toracice ar
fi trebuit să fie normal, cu aspect rS în V1-V2 cu
creșterea progresivă a undei R și reducerea
progresivă a amplitudinii undei S spre V5-V6 astfel
încăt unda R să fie pozitivă și cu amplitudine
maximă în aceste derivații toracice stângi în timp ce
unda S ar trebui să dispară în aceste derivații. Ce
vedem noi însă pe ECG este o unda R înaltă chiar din
V1, cu amplitudine aproximativ egală cu cea a undei
S iar unda S este bine reprezentată în derivațiile V5,
V6. Avem deci un aspect R/S din V1 până în V6.

Alte probleme de diagnostic diferențial:

3. Hipertrofia ventriculată dreaptă (HVD) –
este sugerată de aspectul R/S din derivațiile
toracice. Pentru o HVD axa electrică QRS ar fi
trebuit însă să fie la dreapta.

4. Sechelă de infarct miocardic posterior – ar
putea fi sugerată de unda R amplă din V1 cu raport
R/S=1sau > 1, unda R din V1 fiind de fapt unda Q de
pe peretele posterior al VS văzută “răsturnat” din
V1. În această situație ar fi trebuit să vedem o
scădere de potențial progresiv spre DT stângi,
respectiv o reducere progresivă a undei R,
dispariția undei S în aceste derivații și chiar
apariția undei Q în V6 (spre peretele posterior).



să deducem că absența deviației axiale drepte se datorează
interschimbării accidentale a electrozilor de înregistrare
de pe mâna dreaptă și mâna stângă. Reparând această
eroare obținem traseul ECG de mai jos: unda P devine
pozitivă în DI, aVL, axa QRS este deviată la dreapta.

20

Cheia diagnosticului pozitiv este aspectul undei P în
derivațiile standard. Unda P este înaltă, ascuțită în DII,
DIII, aVF, aspect tipic de hipertrofie atrială dreaptă
(HAD). Acest aspect coroborat cu contextul clinic
(pacient fumător cusimptomatologie sugestivă de BPOC)

Diagnostic: 1. Tahicardie sinusală 2. Hipertrofie atrială
dreaptă 3. Hipertrofie ventriculară dreaptă 4. Artefact
de înregistrare prin inversarea electrozilor de
înregistrare de pe mâna dreaptă și, respectiv, stângă.

Probleme de electrocardiografie (1-50)Colecția “Detectiv ECG”

ECG nr.2 (rezolvare-continuare)

și aspectul R/S din DT sugestiv pentru HVD avem toate
motivele să deducem că pacientul are o combinație de
HAD + HVD deci un cord pulmonar cronic. Ceea ce lipsește
pentru acest diagnostic este deviația axială la dreapta,
care nu se înregistreaza pe acest ECG. Ajunși aici și
reținând aspectul de undă P negativă în DI și aVL putem

Apectul de HAD + HVD devine evident.



ECG nr.3

21



Pacient în vârstă de 37 de ani, fumător de peste 20 de ani a 20-30 țigări/zi, cu obezitate de gradul I, are o
sincopă apărută în cursul nopții, în timpul deplasării spre toaletă. La examenul clinic: sindrom de
hiperinflație pulmonară, (hipersonoritate pulmonară, expir prelungit, wheezing discret). Din antecedente
reținem decesul subit al tatălui, la vârsta de 43 de ani.
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ECG nr.3 (enunț)



Ritmul este sinusal, 75/min. Axa electrică este
nedeterminabilă. În derivațiile toracice unda R este
amplă din V1 până în V6 iar unda S este amplă din V2
până în V6. Aspectul de axă electrică nedeter-
minabilă coroborat cu aspectul R/S în toate
derivațiile toracice sugerează hipertrofia ventri-
culară dreaptă (HVD). Dat fiind faptul că pacientul
este fumător cronic și obez iar examenul clinic a
indentificat o disfuncție ventilatorie obstructivă ne
putem gândi că aspectul ECG de HVD este expresia
unui cord pulmonar cronic. De reținut, totuși, că
morfologia undei P este normală (nu are aspect de
supraîncărcare de atriu drept).

Ceea ce atrage atenția este morfologia QRS-T din
V1 și V2. Punctul “J” este clar ascensionat în aceste
derivații. Segmentul ST este supradenivelat-descen-
dent iar unda T este negativă în aceste derivații.
Contextul anamnestic (tatăl decedat subit prematur,
sincopă recentă) coroborat cu aspectul ECG din V1-V2
sugerează puternic diagnosticul de sindrom Brugada.

Diagnostic: 1.Sindrom Brugada; 2.Hipertrofie 
ventriculară dreaptă

Diagnostic diferențial:
1.Bloc complet de ramură dreaptă la un pacient cu

HVD: ar putea fi suspectat dat fiind aspectul de
unda R amplă din V1 și aspectul de RSR’ din V2 la
un pacient cu criterii clinice și ECG de cord pulmo-

Bibliografie

Brugada J, Campuzano O, Arbelo E et al. Present status of
Brugada Syndrome. JACC State-of-the art Review. J Am Coll
Cardiol 2018:72:1046
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ECG nr.3 (rezolvare)
nar cronic. Confuzia poate fi discutată doar teoretic
aspectul ECG de BRD fiind cu totul altul comparativ
cu aspectul de pe această ECG, puternic sugestiv
pentru sindrom Brugada
2.Sincopă cu un alt mecanism decât o aritmie
malignă specifică sindromului Brugada
2.1. Sincope la un pacient cu cord pulmonar cronic.
Pacientul este fumător, obez, are tablou clinic de
venti-latorie obstructivă și aspect ECG de HVD.
Pacienții cu cord pulmonar cronic pot face sincope în
contextul hipertensiunii pulmonare.
2.2. Sincopă vagală. Sincopa la acest pacient a
apărut în
cursul nopții, în timpul deplasării spre toaletă. Acest
con-
text ar putea sugera o sincopă vagală. Această
suspiciune este întărită de faptul că sincopa a apărut
în ortostatism și nu în timpul somnului. Așa cum este
specific sindromului Brugada. Este foarte plauzibil
ca acesta să fi fost mecanismul sincopei la acest
pacient și nu o aritmie severă. Totuși antecedentele
de moarte subită precoce în familie și aspectul ECG
tipic trebuie să ne facă să acceptăm existența
sindromului Brugada .
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ECG nr.4
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Pacient, 60 de ani, fumător, supraponderal, durere
toracică. După efectuarea ECG de mai jos și administra-

Probleme de electrocardiografie (1-50)Colecția “Detectiv ECG”

rea de aspirină, clopidogrel și heparină este trans-
ferat la o Secție de Cardiologie Intervențională.

26

ECG nr.4 (enunț)



La sosirea la cel de-al doilea spital pacientul nu mai avea dureri iar starea generală era bună. Traseul
ECG de mai jos a fost înregistrat la prezentarea la acest spital.
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ECG nr.4 (enunț-continuare)



Această particularitate ridică suspiciunea unui infarct
miocardic cu supradenivelare de segment ST (STEMI) pe
posterior al ventriculului stâng văzut în oglindă în DT
drepte. Această suspiciune este întărită de unda R
neobișnuit de amplă în V1 (expresie în oglindă a unei unde
Q de pe peretele posterior al VS). Dacă răsturnăm
înregistrarea din DT vom vedea aspectul real a ceea ce se
întâmplă pe peretele posterior al VS (figura de mai
sus):ceea ce vedem acum în V2-V4 este o mare supradeni-

velare de segment ST precedată de undă Q.
Diagnostic: STEMI posterior.

Ritmul este sinusal, 75/minut. Ceea ce atrage atenția este
marea subdenivelare de segment ST din derivațiile
precordiale drepte. Subdenivelarea ST este înregistrată în
aproape toate derivațiile cu excepția aVR și DIII. În aceste
derivații segmentul ST este supradenivelat. Aspectul de
supradenivelare de segment ST în aVR la care se asociază
subdenivelare de segment ST în DT ar sugera o stenoză
critică sau chiar ocluzie de trunchi comun al arterei
coronare stângi. Nu avem însă supradenivelare de segment

ST în V1 iar subdenivelarea de ST în DT drepte este
disproporționat de mare în raport cu celelalte derivații.

Aspectul răsturnat al derivațiilor precordiale din electrocardiograma înregistrată la prezentarea la primul spital. 

ECG nr.4 (rezolvare)

V6

V1
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La sosirea la Secția de Cardiologie Intervențională pacientul era asimptomatic iar modificările ECG erau aproape
ECG nr.4 (rezolvare-continuare)
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remise (traseul ata-
șat). Persistă ușoară
supradenivelare de
segment ST în aVR și
DIII iar subdenive-
lările de segment ST
din DT sunt mult
estompate. Unda T
este înaltă, ascuțită
în V2, V3. De reținut
unda R amplă din V1,
cu raport R/S unitar.
Dacă am răsturna
acum ECG din DT am
înregistra o imagine
ECG de infarct sub-
acut (unda Q, seg-
ment ST aproape de
linia izoelectrică și
unda T negativă. De
reținut, de aseme-
nea, reducerea am-
plitudinii undei R și
a undei T în V6
(pierdere de poten-
țial spre peretele
posterior).

La coronarografie
s-a identificat o
singură leziune leziune, respectiv stenoză 80% la originea arterei circumflexe iar fluxul coronarian era normal.



Traseul ECG indică însă undă R amplă în DT drepte și
pierdere de potențial spre posterior (unda R din V6 are
amplitudine mai mică decât unda R din V5 – normal ar fi
trebuit să fie invers). Toate aceste date converg spre ideea
unui STEMI posterior.

Diagnostic: Infarct miocardic cu supradenivelare de
segment ST posterior cu reperfuzie coronariană indusă
de dubla antiagregarea plachetară și administrarea de
heparină nefracționată.

Diagnostic diferențial:
1.Angină vasospastică spasmul fiind la nivelul

stenozei critice de pe artera cuircumflexă. Remitera
durerii și ameliorarea netă a traseului ECG până la
sosirea la cel de-al doilea spital ar putea sugera acest
diagnostic. În această situație nu ar fi trebuit însă să se
dezvolte o undă R amplă în DT drepte. Apare clar că
aceasta este de fapt expresia electrică a necrozei (unda Q)
instalate pe peretele posterior al VS iar ceea ce s-a
întâmplat cu pacientul a fost, foarte probabil,
dezobstrucția coronariană cu reluarea fluxului normal pe
artera circumflexă urmare a administrării de aspirină,
clopidogrel și heparină la primul spital. Acest
comportament, de reperfuzie coronariană fie spontană fie
“facilitată cu dublă antiagregare plachetară și
anticoagulante nu este o raritate.

2.Sindrom coronarian acut fără supradenivelare de
segment ST (NSTEMI). Ar putea fi sugerat de
subdenivelările de segment ST din teritoriul anterior și de

ECG nr.4 (rezolvare-continuare)
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Bibliografie:

1. DeWood M, Spores J, Notske R, Mouser L, Burroughs
R, Golden M, Lang H. Prevalence of total coronary occlusion
during the early hours of transmural myocardial infarction. N
Engl J Med 1980; 303: 898– 902.
2. Verheugt FW, Liem A, Zijlstra F, Marsh RC, Veen G,
Bronzwaer JG. High dose bolus heparin as initial therapy
before primary angioplasty for acute myocardial infarction:
results of the Heparin in Early Patency (HEAP) pilot study. J
Am Coll Cardiol 1998 Feb;31(2):289-93.
3. Widimski P, Budesinsky T, Vorac D, Groch L, Zelizko M,
Ascherman M, Branny M, St’asek J, Formanek P. Long
distance transport for primary angioplasty vs immediate
thrombolysis in acute myocardial infarction. Final results of
the randomized national multicentre trial--PRAGUE-2. Eur
Heart J 2003 Jan;24(1):94-104.

supradenivelarea de ST din aVR. Pentru a susține acest
diagnostic am avea nevoie însă și de o supradenivelare ST
în V1. Dezvoltarea undei R în DT drepte (expresia
necrozei de pe peretele posterior al VS) și aspectul
subdenivelării de segment ST din DT drepte, care în
momentul răsturnării imaginii arată clar existența unui
STEMI posterior sunt elemente care îndepărtează ideea
de NSTEMI.
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ECG nr.5
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Pacient în vârstă de 52 de ani, conducător de troleibuz acuză brusc durere toracică și dispnee.
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ECG nr.5 (enunț)



Ritmul este sinusal, 108/minut. Axa QRS este
verticalizată (+900) – aspect R/S în DI. În V1-V2 unda
R este anormal de amplă iar unda S este anormal de
redusă astfel încât raportul R/S este unitar în V1 și
chiar supraunitar în V2. Unda S este vizibilă în toate
derivațiile toracice astfel încât aspectul R/S este
vizibil din V1 până în V6 (normal unda S trebuie să
dispară în V5-V6). Segmentul ST este supradenivelat
în V1-V3 iar unda T este negativă în aceste derivații.
În contextul clinic, toate aceste elemente sugerează
forțare ventriculară dreaptă secundară unui
trombembolism pulmonar. N.B. Pacientul este șofer
de troilebuz, petrece ore în șir stând pe scaunul
troleibuzului. În aceste condiții apariția unei
tromboze venoase profunde în membrele inferioare
și, de aici, a trombembolismului pulmonar sunt ușor
de intuit.

Diagnostic: Supraâncărcare ventriculară dreaptă
secundară unui trembembolism pulmonar

ECG nr.5 (rezolvare)
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Diagnostic diferențial:

Infarct miocardic acut anteroseptal: ar putea fi
sugerat de supradenivelarea de segment ST din DT
drepte. În această situație axa electrică ar fi trebuit
să fie deviată la stânga și nu verticalizată, spre
dreapta.. În plus, dat fiind faptul că unda T este
negativă în aceste derivații ar însemna că ne aflăm în
fața unui infarct anteroseptal în faza subacută. În
această situație ar fi trebuit însă să înregistrăm undă
Q în DT drepte și nu o undă R.

2.Infarct miocardic posterior vechi: ar putea fi
sugerat de unda R amplă din V1-V2 care, de fapt, ar
putea fi expresia undei Q de pe peretele posterior al
VS. Dacă ar fi așa atunci unda T ar fi trebuit să fie
pozitivă în V1-V3 (expresia în oglindă a unei unde T
negative care să acompanieze unda Q de necroză de
pe peretele posterior). În cazul de față unda T este
însă pozitivă în DT drepte.





ECG nr.6
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Pacient, 89 de ani, hipertensiv, diabetic, se internează după o sincopă. După înregistrarea primei ECG
(cea de mai jos) s-a administrat atropină 1 mg. i.v. (vezi ECG următoare)
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ECG nr.6 (enunț)



Traseu înregistrat după administrarea de atropină 1 mg i.v.
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ECG nr.6 (enunț-continuare)



Ritmul este sinusal (undă P pozitivă în DII aflată într-
o relație constantă cu complexul QRS). Alura
ventriculară este de 69/min. Axa QRS apare ca fiind
intermediară la o primă evaluare. Unda P apare însă
negativă în DI și aVL fapt care ridică imediat
suspiciunea unui artefact de înregistrare datorat
inversării electrozilor mână dreaptă-mână stângă. La o
privire mai atentă se poate observa, de asemenea,
existența unui bloc atrioventricular (BAV) 2/1: prima
undă P se află pe unda T a bătăii precedente și nu este
urmată de complex QRS. Cea de a doua undă P este
urmată de complex QRS. Intervalul P-R este lung în
aceste cazuri (0,24 sec.). Frecvența undelor P este de
138/min, dublă comparativ cu cea a complexelor
ventriculare. Pacientul are, prin urmare, o tahicardie
sinusală cu BAV 2/1.

Unda R este înaltă și largă în V1 și este urmată de un
segment ST sudenivelat descendent și care se continuă
cu o undă T negativă. În V5-V6 aspectul este de undă R
înaltă urmată de undă S largă. Aspectul din V1 și V5
sugerează bloc complet de ramură dreaptă (BRD).

Pacientul are, prin urmare, BRD + BAV gr.II 2/1.
Putem intui chiar că are un bloc bilateral: BRD plus un
bloc 2/1 pe ramura stângă (care se divide în FAS și FPI).

După administrarea de atropină (al doilea traseu
ECG) alura ventriculară se dublează (138/min.). Unda P
pozitivă din DII se vede cu claritate la jumătatea
distanței dintre două complexe QRS. Practic după
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atropină blocul 2/1 a dispărut și tahicardia sinusală este
condusă acum 1/1 la ventriculi. Intervalul PR este acum de
0,20 sec. (la limita superioară a normalului).

Diagnostic: 1. Tahicardie sinusală; 2.Bloc trifascicular
(BRD complet + BAV gr. II 2/1) sau bloc bilateral (BRD
complet+bloc 2/1 pe ramura stângă); 3. Artefact de
înregistrare prin inversarea electrozilor mână dreaptă-
mână stângă.

Diagnostic diferențial:

1.Infarct miocardic (STEMI) anterolateral aflat în
stadiul electrocardiografic subacut: ar putea fi sugerat de
aspectul din DI și aVL (aparent undă Q, supradenivelare
discretă de segment ST și undă T aparent negativă). Acest
aspect este însă fals, rezultat al inversării electrozilor
mână dreaptă-mână stângă.

2.Dextrocardie: ar putea fi sugerată de undele P
negative din DI și aVL. Această suspiciune este însă anulată
în momentul în care analizăm aspectul ECG din derivațiile
toracice: orientarea vectorială a complexelor QRS din
aceste derivații nu este sugestivă pentru dextrocardie. Deși
avem unde R ample în V1 în caz de dextrocardie în V5-V6 ar
fi trebuit să înregistrăm unde R minuscule și unde S ample.
În cazul de față amplitudne aundelor R din aceste derivații
este chiar mai mare decăt cea a undelor S.



ECG nr.7
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Pacient, 66 de ani, hipertensiv, diabetic, acuză brusc palpitații, durere toracică, dispnee și amețeli.

Probleme de electrocardiografie (1-50)Colecția “Detectiv ECG”
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Rezolvarea problemei poate fi urmărită în figura de mai
jos. Undele atriale se văd clar în aVF și V1. Frecvența lor
este de 300/min., ritmul este regulat și morfologia este de
“dinți de fierăstrău”. Sunt unde “F”, tipice de flutter atrial.
Ele sunt negative în DII, DIII și aVF (flutter atrial tipic).

Complexele QRS sunt organizate în perechi. Începând cu
cea de-a treia undă “F” există următoarea secvență: ea se
transmite la ventriculi cu un interval F-R lung, a patra
undă “F” este blocată, a cincia se transmite cu un interval
F-R de asemenea lung a șasea este blocată iar a șaptea este
și ea blocată. După care secvența se reia. Deci, fiecare a
doua undă “F” este blocată iar dintre undele “F” care se

Diagnostic: 1. Flutter atrial tipic cu bloc
atrioventricular la două nivele (2/1 și, respectiv,
3/2); 2. Aberanță intermitentă de conducere
intraventriculară de tip BRD.

Diagnostic diferențial: Extrasistole ventriculare
bigeminate la un pacient cu flutter atrial cu BAV 4/1:
acest diagnostic ar putea fi sugerat de complexele QRS de
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transmit la ventriculi prima și a doua se transmit cu
interval F-R lung iar a treia este blocată. Există, deci, un
BAV 2/1 în partea superioară a joncțiunii A-V și un BAV
3/2 în partea inferioară (BAV la două nivele: 2/1 sus și
perioade Luciani-Wenckebach 3/2 jos).

Complexele QRS au, intermitent, o morfologie de BRD.
Acest aspect apare la complexul QRS care urmează unui
QRS îngust înregistrat după o pauză mai lungă (după o
perioadă BAV mai lungă). Există deci un fenomen “ciclu
lung-ciclu scurt” (Ashman) complexul QRS care încheie
acest ciclu având aspect BRD (aspect tipic pentru
fenomen Ashman cu aberanță tip BRD).

tip BRD. Ele nu au spectul tipic de aberanță (rSR’). Sec-
vența Ashmann este însă evidentă. În plus se pot vedea
morfologii diferite ale complexelor QRS aberante
(complexele nr. 3, 7, 15).Aberanță este incompletă la
aceste QRS la un timp de conducere F-QRS identic ca la cel
întâlnit la complexele QRS tip BRD complet. Dacă acestea
ar fi fost bătăi de fuziune între un stimul atrial și o ESV
atunci intervalul F-QRS ar fi trebuit să fie variabil.

A

V
A-V





ECG nr.8
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Pacientă în vârstă de 63 de ani acuză episoade de palpitații cu durata de minute-ore remise spontan
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ECG nr.8 (enunț)



Ritmul este sinusal, 98/min. Se observă o alternanță a
amplitudinii, morfologiei și duratei complexelor QRS.
Complexele 1,3,5 și 7 sunt mai ample și mai largi (0,12
sec. versus 0,08 sec.) comparativ cu complexele QRS 2,4,6
și 8. Lărgirea complexelor QRS 1,3,5 și 7 se realizează
printr-o undă delta (a se vedea săgeata). Apariția undei
delta determină și scurtarea intervalului P-R la aceste
bătăi (0,12 sec.) comparativ cu intervalul P-R al
complexelor QRS înguste (0,16 sec.).Pacientul are deci
criterii pentru diagnosticul de sindrom de preexcitație.
Aceste criterii apar la fiecare a doua bătaie ceea ce
înseamnă ca pe fasciculul accesor avem un bloc 2/1.
Frontul de preexcitație este discret fapt care este
evidențiat de unda delta discretă. Depolarizarea ventricu-

lară se face, deci, aproape integral pe căile normale
(ramura dreaptă, ramura stângă). Faptul că intervalul P-
R al bătăilor cu preexcitație este totuși normal (la limita
inferioară) orientează diagnosticul spre un sindrom
Mahaim și nu spre un sindrom WPW.

Existența intermitentă a preexcitației ventriculare
este răspunzătoare de aspectul aparent bizar al traseului
ECG din derivațiile standard (aspect bidirecțional al
complexelor QRS în DIII și aVF).

Evidențierea tulburării de conducere de pe fasciculul
accesor face improbabil șansa unei tahicardii
supraventriculare antidromice. Mai degrabă episoadele
tahicardice raportate de pacient sunt de tip ortodromic.
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Diagnostic: Sindrom de preexcitație (Mahaim?) cu bloc 2/1 pe fasciculul accesor





ECG nr.9
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Pacient în vârsta de 72 de ani, hipertensiv și diabetic, se plânge de palpitații.

48

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

ECG nr.9 (enunț)



Ritm sinusal, 57/min. Axa electrică este ușor spre
stânga (-150). Ceea ce atrage atenția sunt complexele
QRS premature, cu aspect de BRS, care parazitează traseul
ECG. La prima vedere ele ar părea că sunt extrasistole
ventriculare monomorfe cu punct de plecare în VD. Se
poate însă observa faptul că aceste complexe sunt
precedate de o undă P’ suprapusă pe unda T a bătăii
sinusale precedente. Prin suprapunerea undei P’ unda T
devine înaltă, ascuțită, în DII, V2, V3. Această undă P’ se

poate observa cel mai bine în aVL unde creează falsa
imagine de negativare bruscă a undei T. Este vorba, deci,
de o extrasistolă atrială care se transmite în ventriculi cu
aberanță BRS și nu de o extrasistolă ventriculară. De re-
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marcat că intervalul P’-R este lung (minim 0,28 sec.)
Comentariu: Fenomenul de aberanță ventriculară este
frecvent. De regulă, pe un cord normal, el se manifestă sub
formă de BRD dat fiind faptul că perioada refractară a RD
este mai lungă decât cea a RS. Înregistrarea unei aberanțe
de tip BRS trădează o suferință ischemică miocardică
importante astfel încât perioada refractară a RS a crescut
atât de mult încât a depășit-o pe cea a RD. Altfel spus
semnificația clinică și prognostică a aberanței BRS este de

severitate comparativ cu cea tip BRD care fr trgulă este
benignă devine mai amplă.
Diagnostic: Extrasistole atriale transmise cu BAV gr. I 
și cu conducere intraventriculară aberantă tip BRS

.





ECG nr.10
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Pacientă în vârstă de 82 de ani cu hipertensiune, boală cardiacă ischemică și insuficiență cardiacă;
primește tratament cu inhibitor de enzimă de conversie, spironolactonă și beta-blocant. Se internează după
o sincopă survenită la domiciliu
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ECG nr.10 (enunț)



Ritmul este bradicardic, 38/minut. Complexele QRS
sunt înguste dar nu sunt precedate de unde P. Acestea
se văd constant după complexele QRS, sunt negative
în DII, DIII, aVF, V2-V6 cu un interval R-P lung (0,26
sec) și pozitive în aVR și V1. Avem, prin urmare, un
ritm joncțional de evadare, lent, cu centrul jonțional
situat în porțiunea inferioară a jonțiunii A-V și cu un
bloc retrograd (ventriculo-atrial) de gradul I. Undele T
sunt înalte și ascuțite.

În contextul anamnestic al pacientei și al
tratamentului urmat de aceasta putem să suspectăm
un supradozaj medicamentos care a condus la
bradicardie sinusală excesivă fapt care a permis
evadarea unui ritm joncțional. Și acesta este lent (în
mod normal frecvența de descărcare a cemtrilor jonc-

ECG nr.10 (rezolvare)  
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ționali este de 40-60/min) iar conductibilitatea prin
joncțiune apare ca fiind redusă (dovadă blocul
ventriculo-atrial). Această deprimare a automa-
tismului sinusal, joncțional și a conductibilității
joncționale au fost induse, foarte probabil, de
asocierea efectului betablocantelor cu cel al unei
hiperkaliemii trădate de undele T ample și ascuțite.
Hiperkaliemia probabil a fost indusă de asocierea
spironolactonă – inhibitor de enzimă de conversie la o
pacientă cu o disfuncție renală ușor de intuit dat fiind
vârsta înaintată și istoricul lung de hipertensiune
arterială. Întradevăr, K+ a fost, la internare, 6,2mEq/l.

Diagnostic: 1. Ritm jocțional de evadare, lent, cu
bloc ventriculo-atrial de gradul I. 2. Hiperkaliemie.





ECG nr.11
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Pacienta în vârstâ de 76 de ani cu hipertensiune arterială, insuficiențâ aortică aterosclerotică, insuficiență
cardiacă. Primește tratament cu digoxin, inhibitor de enzimă de conversie, spironolactonă și beta-blocant.
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ECG nr.11 (enunț)



Pe traseul ECG vedem o tahicardie cu frecvența
de 150/min. cu două tipuri de complexe QRS largi,
în alternanță. Primul dintre acestea, aflat la
începutul înregistrării (să-l numim “A”) are aspect
de BRD în V1 (rR’). Orientarea sa vectorială este
mult deviată la stânga complexul QRS devenind
pozitiv în aVR. Orientarea vectorială a acestor
complexe este, deci, în cadranul IV (“no men’s
land”). Cel de-al doilea complex QRS are orientare
vecorială mult deviată la dreapta (complexul “B”).
Aspectul ECG este sugestiv de tahicardie

ECG nr.11 (rezolvare)  
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ventriculară bidirecțională, o aritmie tipică de
intoxicație digitalică și cu un prognostic sever.
Efectul digitalic (subdenivelare concavă, în covată,
a segmentului ST) poate fi identificat la ambele
complexe QRS. La complexul “A” această
particularitate apare bine vizibilă în aVR, aVL V1-
V5, iar la complexul “B” în DII, DIII, aVF.

Diagnostic: 1. Tahicardie ventriculară
bidirecțională 2. Intoxicație digitalică.  





ECG nr.12
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Pacient în vârstă de 65 de ani cu sincope
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ECG nr.12 (enunț)



Diagnostic: 1.Cardiostimulare atrioventriculară
(DDD).

2. Sechelă de infarct miocardic posterior: ar putea intra
în discuție prin unda R amplă, largă, din V1 cu raport R/S
supraunitar. În momentul descoperirii “spike” –ului de
cardiostimulare această suspiciune dispare (a se vedea și
imaginea alăturată care este un fragment mărit din
derivațiile precordiale stângi.

Comentariu: “spike”-ul de stimulare ventriculară apare
cam prea devreme, chiar pe unda P. Ar trebui setată
relația sensing atrial – stimulator ventricular spre relația
fiziologică (deci cu un timp de întârziere a răspunsului
ventricular care să permită un interval P-”spike” de 0,12-
0,21 sec.

Ritm sinusal (undă P pozitivă în DII în relație constantă
cu complexele QRS). Frecvența este de 96/min. Complexele
QRS au o morfologie bizară, în unele derivații apar ca fiind
înguste în altele ca fiind largi (0,12 sec. în DII, DIII, aVF)),
Orientarea lor vectorială pare a fi normală (axa electrică
intermediară). Morfologia lor nu este sugestivă nici pentru
BRS și nici pentru BRD. O privire atentă va identifica
existența unui “spike” la jumătatea undei P urmat imediat
de complex QRS. Pacientul are prin urmare un stimulator
cardiac cu doi electrozi. Primul (“sensing”) este plasat în
atriul drept și sesizează depolarizarea atrială dreaptă
indusă de nodul sinusal. Din acest motiv “spike”-ul apare la
jumătatea undei P (a doua parte a acestei unde este
expresia depolarizării atriului stâng). Cel de-al doilea
electrod (electrodul de stimulare) în ventriculi, probabil
undeva foarte aproape de septul interventricular. Acest
electrod este anunțat de electrodul de sensing din AD că
atriile se depolarizează și drept urmare declanșează
stimularea ventriculară. Inițial stimularea ventriculară se
realizează prin masa de miocard, din acest motiv
complexele QRS capătă aspect de preexcitație (cu pseudo
undă delta, aspect vizibil mai ales în DT și în special în V4.

De observat primul complex QRS bine vizibil din DT:
morfologia lui este intermediară între cea a unui complex
normal pentru DT și cea a complexelor QRS rezultate prin
cardiostimulare. Prin urmare acest complex este unul de
fuziune între un impuls atrial care a apucat să penetreze
joncțiunea A-V și a început să stimuleze ventriculul și
impulsul generat de stimulatorul cardiac prin electrodul
ventricular.

V5

V6
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Diagnostic diferențial:

1.Sindrom WPW:
confuzia cu un sindrom
WPW poate fi foarte
ușoară dat fiind as-
pectul de preexcitație
bine vizibil în DT. De
fapt chiar este borba de
o preexcitație dar
aceasta este generată
de stimulul indus de
electrodul ventricular și nu de stimulul sinusal așa cum se 
întâmplă în WPW





ECG nr.13
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Pacient în vârstă de 56 de ani, durere toracică. După administrarea de nitroglicerină, aspirină, 
clopidogrel și heparină nefracționată i.v. devine asimptomatic. Troponină normală.

Traseu ECG înregistrat în timpul durerii toracice

Traseu ECG înregistrat după remiterea durerii toracice
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ECG nr.13 (enunț)



Pe prima ECG, în timul durerii toracice, apare supra-denivelare de segment ST și unda Q în DIII precum și
subdenivelare "în oglindă " ST in DI si aVL. Aspectul ECG este sugestiv pentu STEMI inferior. Particularitatea este unda
Q în DIII care, la o privire superficială ar putea fi interpretată ca fiind indusă de necroza care ar începe să se dezvolte

Derivația DIII "vede" direct depolarizarea mușchiului papilar postero-
inferior în timp ce aVL "vede" depolarizarea mușchiului antero-lateral.
Vectorii de depolarizare pentru cei doi mușchi sunt egali și de sens opus
(partea stângă a diagramei).

Dacă apare o ischemie în teritoriul coronarei drepte suferința ischemică
se resfrânge și asupra mușchiului papilar postero-inferior. Drept consecință
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pe peretele inferior al VS. Totuși, această
undă Q apare prea devreme pentru a fi
expresia necrozei. De regulă, în evoluția
STEMI, unda Q de necroză se dezvoltă pe
măsură ce supradenivelarea de segment
ST se reduce și ajunge la amplitudine
maximă când segmentul ST ajunge la
nivelul liniei izoelectrice. Ori, la acest
pacient, unda Q este deja prezentă când
supradenivelarea de segment ST este
maximă. Deci... prea devreme pentru a fi
expresia necrozei.

Și mai surprinzătoare este dispariția
undei Q după remiterea durerii și
aproape normalizarea segmentului ST.
La un STEMI adevărat unda Q ar fi
trebuit acum să fie complet dezvoltată
nu să dispară!.

Explicația apariției undei Q în DIII în
timpul ischemiei și dispariția acesteia
după remiterea ischemiei am gasit-o cu
mai mulți ani în urmă într-o carte a Dr.
Sclarovski din care am preluat și
imaginea alăturată. În mod normal
depolarizarea cordului se face omogen,
Drept urmare depolarizarea celor doi
mușchi papilari (postero-inferior și
antero-lateral) se petrece concomitent.



Bibliografie
Sclarovsky S. Electrocardiography of acute myocardial ischaemic
syndromes. Ed. Martin Dunitz 1999.

depolarizarea acestui mușchi se face lent în timp ce
depolarizarea mușchiului antero-lateral se face normal.
Drept urmare derivația DIII "vede" inițial, din spate,
vectorul de depolarizare al mușchiului papilar
anterolateral. Acesta "fuge" de DIII spre aVL. Drept urmare
DIII îl va înregistra sub forma unei unde negative (Q) în
timp ce aVL ca o undă pozitivă (R) (diagrama din
dreapta). În momentul în care vectorul lent de
depolarizare al mușchiului papilar

Diagnostic: Ischemie tranzitorie de mușchi papilar
postero-inferior
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postero-inferior "iese" spre DIII el va fi înregistrat pe DIII ca
supradenivelare de ST în timp ce aVL, care îl “vede” cum
“fuge” de el, îl înregistrează ca subdenivelare de ST (exact
cum se vede pe traseul ECG din timpul durerii și pe
diagrama din dreapta). Evident că după remiterea
ischemiei depolarizarea celor doi mușchi se face din nou
sincron și modificările ECG dispar.



ECG nr.14
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Pacient în vârstă de 58 de ani, fumător,  este trezit din somn de o durere toracică violentă. Traseu ECG 
înregistrat la prezentarea la spital

V1

V2

V3
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ECG nr.14 (enunț)



Traseu ECG înregistrat în timpul trombolizei cu streptokinază
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ECG nr.14 (enunț-continuare)



Pe traseul ECG de la internare ritmul este sinusal
75/min. Ceea ce atrage imediat atenția este
supradenivelarea mare de segment ST din V1 până în
V5. În contextul clinic al pacientului diagnosticul de
STEMI anterior apare ca fiind evident. Trebuie însă
remarcate patru aspecte:

1. În V1-V2 avem deja dezvoltată o undă Q adâncă
fapt care trădeazaă dezvoltarea (deja) a necrozei pe
septul interventricular.

2. Aspectul QR din DT drepte este tipic pentru un
BRD complet.

3. Important de observat este supradenivelarea de
segment ST din V1. Derivația V1 privește în mod
direct VD. De regulă, în infarctele anterioare
supradenivelarea de segment ST începe din V2 pentru
că artera interventriculară anterioară (IVA) irigă
peretele anterior

70

Bibliografie
1. Sclarovsky S. Electrocardiography of acute myocardial
ischaemic syndromes. Ed. Martin Dunitz 1999.

ECG nr.14 (rezolvare)  
Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

al VS inclusiv partea stângă a SIV. Există însă
variante anatomice în care IVA are ramuri și către
partea dreaptă a septului interventricular (1). Acesta
este probabil cazul acestui pacient, fapt evidențiat
prin supradenivelarea de segment ST în V1.

4. Existența undei Q patologice în DII, DIII, aVF fără
supradenivelare de segment ST. Pacientul a mai avut,
prin urmare, un infarct miocardic inferior.

Pe ECG înregistrată în timpul trombolizei se
remarcă dispariția BRD. În același timp unda Q s-a
dezvoltat și în V3-V5 iar în V1-V2 amplitudinea ei a
crescut. Necroza s-a constituit deci pe peretele
anterior.

Diagnostic: 1. STEMI anterior cu extindere pe
partea dreaptă a SIV; 2. BRD complet, acut, remis
sub tromboliză; 3. Infarct miocardic inferior vechi.



ECG nr. 15
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Pacientă în vârsta de 72 de ani, hipertensivă de mulți ani se internează pentru palpitații și dispnee.
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ECG nr.15 (enunț)



La prima vedere ritmul pare a fi sinusal,
tahicardic, 89/min. Unda P este largă (0,12 sec) fapt
bine vizibil în DII, aVF și V1 unde este difazică +/- și
unde se poate vedea că lărgirea undei se realizează
prin componenta negativă, respectiv cea de atriu
stâng. Pacienta are deci o hipertrofie atrială stângă.
Axa QRS este intermediară. Complexele QRS sunt
înguste. În DII, DIII, aVF, și V6 segmentul ST este
subdenivelat descendent iar unda T este negativă. În
V5 unda T este bifazică (tranziție între unda T
pozitivă din V4 și cea negativă din V6).Avem deci o
leziune subendocardică infero-laterală posibil și pe
peretele posterior dacă privim segmentul ST și unda T
ca imagine “în oglindă” a ceea ce se întâmplă pe
posterior.

La o privire atentă trebui însă să atragă atenția
faptul că unda P este practic lipită de complexul QRS.
Practic nu există segment ST. Acest fapt ridică
suspiciunea existenței a două ritmuri paralele care au
o frecvență identică de 89/min: ritmul sinusal și ritm
jonțional accelerat. Pentru a verifica această ipoteză
am făcut o compresie de sinus carotidian drept
pornind de la următorul raționament: dacă pacienta
este în ritm sinusal atunci prin compresia sinusului
carotidian ritmul trebuie să se rărescă iar relația P-
QRS-T trebuie să rămână neschimbată. Dacă însă sunt
două ritmuri care coexistă atunci prin compresie de
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sinus carotidian ritmul sinusal trebuie să se rărească
astfel încât unda P să ajungă sub complexul QRS fapt
care ar certifica faptul că depolarizarea atrială (unda
P) și cea ventriculară (complexele QRS) sunt
independente, deci sunt sub comanda a doi centri
diferiți, unul în nodul sinusal iar celălalt în joncțiunea
atrioventriculară. Efectul compresiei sinusului
carotidian poate fi văzut pe traseul ECG de pe pa-
gina următoare cel mai bine în derivația V1: unda P se
apropie progresiv de complexul QRS astfel încât de la
un moment dat se poate vedea cum ea intră sub
complexul QRS. Doar componenta pozitivă a undei P
din V1 mai poate fi văzută înainte de complexul QRS.
Este clar faptul că unda P este prea aproape de QRS
pentru ca să existe o relație între ele. Apare, de
asemene, clar faptul că pacienta are două ritmuri
paralele, disociate: un ritm sinusal și o tahicardie
joncțională (neparoxis-tică sau, sinonim, ritm
joncțional accelerat dat fiind faptul că frecvența este
sub 100/min.)

Diagnostic: 1. Tahicardie joncțională neparoxistică
în paralel cu ritm sinusal. Disociație
atrioventriculară izoritmică, completă. 2.
Hipertrofie atrială stângă. 3. Leziune
subendocardică infero-laterală și (probabil)
posterioară



Compresie SC drept Efectul compresiei pe sinusul carotidian drept
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ECG nr.16
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Pacient în vârsta de 66 de ani, mare hipertensiv, are un episod de fibrilație atrială. Traseul ECG este
înregistrat după conversia fibrilației sub perfuzie cu amiodaronă.
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ECG nr.16 (enunț)



Cheia diagnosticului este scurta secvență de două bătăi
sinusale succesive al căror interval P-P l-am marcat cu
linia roșie. Intervalul P-P este de 880 msec. ceea ce
corespunde unei frecvențe de 68/min. După aceste două
unde P apare o pauză la sfârșitul căreia apare bătaia
joncțională de evadare. Următoarea undă P apare după
1600 sec. de la precedenta undă P. Acest interval de 1600
msec este puțin mai scurt decât dublul intervalului P-P
precedent. Putem intui, prin urmare, că lipsește o undă P

Post conversie ritmul este neregulat. Complexele QRS
sunt înguste. Ritmul este, deci, supraventricular. Unele
complexe QRS sunt precedate de undă P care este
pozitivă în DII (deci de origine sinusală). Alte complexe
QRS nu sunt precedate de unde P și apar după o pauză
mai lungă. Sunt, prin urmare, bătăi joncționale de
evadare.

Ceea ce se întâmplă cu ritmul cardiac poate fi cel mai
bine dedus urmărind derivația V1.

1600 880 16001600 16002040

P P PP?
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(pe care am desemnat-o în roșu și cu un semn de
întrebare) în intervalul de 1600 msec. dintre a doua și
treia undă P. Altfel spus avem următoarea secvență:
avem două impulsuri sinusale care se transmit în atrii
(dovadă apariția celor două unde P) și, de acolo, în
ventriculi (dovadă că undele P sunt urmate de complexe
QRS) după care al treilea impuls sinusal nu mai apare.
Din acest motiv apare o pauză motiv care este încheiată
printr-un impuls de scăpare provenit din joncțiunea A-V.
Dispariția undei P după primele două unde P sinusale
trădează, foarte probabil, existența unui bloc sino-atrial
în cazul de față 3/2: după două secvențe P-QRS normale
apare o pauză datorată blocării transmiterii impulsului
sinusal la atrii.

Analizând în continuare ritmul, plecând dinspre partea
dreaptă spre cea stângă a traseului observăm aceeași
pauză de 1600 msec. între undele P și bătaia de scăpare

Analizând în continuare ritmul, plecând dinspre partea
dreaptă spre cea stângă a traseului observăm aceeași
pauză de 1600 msec. între undele P și bătaia de scăpare
joncțională în această pauză. Putem intui că lipsește o
undă P între cele două unde P vizibile. Altfel spus aici
avem un bloc sino-atrial 2/1.

Interesant este ceea ce se întâmplă la începutul
înregistrării: intervalul P-P este net mai lung (2040
msec.) comparativ cu intervalele P-P de 1600 msec. care
urmează. Avem, prin urmare un automatism sinusal mai
lent care se ameliorează după primele două secvențe P-
QRS. Explicația acestei modificări de automatism o găsim
analizând secvența rST de la debutul traseului. Se poate
observa aici o undă P negativă peste segmentul S-T
(săgeata). Această undă este rezultatul transmiterii
retrograde a impusului provenit din bătaia joncțională
(primul complex QRS). Impulsul atrial retrograd a



descărcat nodul sinusal care acum își recuperează mai lent
automatismul (dovadă faptul că prima undă P sinusală
apare acum la o distanță net mai mare după bătaia
jonțională decât celelalte unde P ale traseului care apar după
bătăile joncționale care nu se transmit retrograd (nu sunt
urmate de undă P negativă). Această recuperare mai lentă a
automatismului sinusal este trădată și de acel interval de
2040 msec. dintre primele două unde P sinusale. Ceea ce a
indus, deci, depolarizarea atrială retrogradă de origine
joncțională de la începutul traseului și care a descărcat
nodul sinusal ete un fenomen de conducere ascunsă care a
deprimat automatismul nodului sinusal fapt trădat de
recuperarea mai lentă a automatismului acestuia.

Analizând, în continuare, traseul ECG, găsim
devierea la stânga a axei QRS (-300), un indice Sokolof-Lyon
de peste 35 mm. și o undă q adâncă dar îngustă în DI, aVL,
V4-V6. Toate aceste elemente sugerează existența unei
hipetrofii ventriculare stângi. În același timp identificăm
subdenivelare de segment ST și undă T negativă în DII, DIII,
aVF, V4-V6 (leziune subendocardică inferolaterală).

Diagnostic: 1. Ritm sinusal cu bloc sinoatrial 2/1 și 3/2 și
bătăi joncționale de evadare; 2. Hipertrofie ventriculară
stângă; 3. Leziune subendocardică infero-laterală
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Diagnostic diferențial:
1. Bradicardie sinusală cu ritm de evadare

jonțională. Acest diagnostic ar putea fi sugerat de
aspectul de bâtaie jonțională urmată de bătaie sinusală
din prima parte a traseului. În această situație intervalul
P-P de 1600 msec din
prima parte a traseului ar corespunde unui ritm
sinusalde 37-38/min iar intervalul P-P de 2040 msec de
la debutul traseului ar corespunde unui ritm sinusal și
mai bradicardic (30 /min.) Această bradicardie sinusală
poate apare sub conversia cu amiodaronă i.v. mai ales pe
un nod sinusal bolnav. Acest diagnostic este înlăturat în
momentul în care identificăm cele două bătăi sinusale
succesive din a doua parte a traseului care ne arată
faptul că frecvența sinusală este de fapt 68/min.

2.Ritm joncțional cu extrasistole atriale
bigeminate. La o analiză superficială am putea să ne
gândim la acest diagnostic. În momentul în care
identificăm cele două bătăi sinusale succesive din a doua
parte a traseului această supoziție este înlăturată.

N.B. La 30 min. de la conversia sub amiodaronă ritmul
era sinusal, 68/min (imaginea de pe pagina următoare)
fapt care confirmă diagnosticul nostru pozitiv.



Traseu ECG înregistrat la distanță de conversia fibrilației atriale cu amiodaronă i.v.
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ECG nr.17
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Pacient în vârsta de 58 de ani, asimptomatic. 

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Aparent ritmul este joncțional deoarece nu se
evidențiază o undă P înaintea complexelor QRS iar aceste
complexe sunt înguste. Alura ventriculară este de
82/min. Ar fi vorba deci de o tahicardie joncțională
neparoxistică (sau, echivalent, de ritm joncțional
accelerat – așa cum specifică și interpretarea automată).
Axa QRS este deviată mult la stânga (-600). În absența
unei alte cauze care să genereze deviere axială stângă
diagnosticul este de bloc fascicular anterosuperior. Unda
T apare înaltă, relativ ascuțită în mai toate derivațiile.
Excepție este derivația V1 în care unda T apare neașteptat
de plată. De fapt în această derivație unda T pare a debuta
normal dar este “întoarsă din drum” de o mică undă nega-

tivă. Aceasta ar putea fi:
1. O undă P sinusală. Unda P poate avea orice

morfologie în V1, pozitivă, negativă sau bifazică. Dacă
aceasta este o undă P atunci putem intui că aspectul înalt-
ascuțit al undelor T se datorează suprapunerii undei P pe
vârful undei T. Mai mult, dacă aceasta este o undă P
înseamnă că ea se transmite la ventriculi cu un interval P-
R neobișnuit de lung (0,44 sec.). Pacientul ar fi, prin
urmare, în ritm sinusal cu un BAV gr. I.
2. O undă P negativă, expresia transmiterii retrograde, în

P                             P                               P                             P                               P P

440
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atrii, a stimulului joncțional. În această situație ar fi
trebuit să înregistrăm o undă P negativă în DII, DIII, aVF.

În consecință nu rămâne decât suspiciunea că ritmul
pacientului este sinusal transmis la ventriculi cu BAV gr.I.

Dilema diagnostică a fost rezolvată prin simpla
înregistrarea a ECG cu pacientul aflat în ortostatism (vezi
pagina următoare). În poziție ortostatică frecvența de
descărcare a nodului sinusal a crescut la 115/min. iar
unda P și-a desconspirat poziția. Astfel, la debutul
traseului ea se află exact pe vârful undei T. Ulterior (vezi
derivația DII) ea apare pe panta ascendentă a undei T.
Intervalul P-R crește progresiv pe măsură ce unda P apare
Din ce în ce mai bine vizibilă pe panta ascendentă a undei

T până la a 8-a undă moment în care este blocată (nu mai
este urmată de complex QRS). A 9-a undă P este urmată
de QRS după un interval P-R lung. Avem, prin urmare, în
prima parte a traseului o tahicardie sinusală cu BAV gr II
tip I cu o perioadă Luciani-Wenckebach 9/8 (din 9 unde P
–prima fiind invizibilă pe traseu dar cu siguranță
transmisă la primul QRS) 8 sunt urmate de QRS iar a 9-a
este blocată. În a doua parte a traseului se poate vedea cu
ușurință secvențe de BAV gr. II tip I cu perioade Luciani-
Wenckebach 3/2, primul interval P-R fiind însă și el lung.



Diagnostic: 
Primul traseu ECG: 1. Ritm sinusal; 2.BAV gr. I; 3. Bloc fascicular anterosuperior
Al doilea traseu ECG: 1. Tahicardie sinusală; 2. Bloc atrioventricular gr. II tip I cu perioade Luciani-

Wenckebach 9/8 și 3/2; Bloc fasicular anterosuperior

Alte probleme de diagnostic diferențial:
1. Sechelă de infarct miocardic inferior. Ar putea fi sugerată de aparenta undă Q din derivațiile inferioare. Se 

poate oserva însă o mică undă r la debutul complexelor QRS din DIII și aVF fapt care anulează acest diagnostic.
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ECG nr.18

85



Pacient în vârsta de 69 de ani, cunoscut cu boală cardiacă ischemică, acuză palpitații.
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ECG nr.18 (enunț)



Ritmul este sinusal (ună P bifazică +/- în V1 și pozitivă
în V6). Aparent ritmul este bradicardic, 37/min. După
primele 2 complexe QRS se văd însă unde P’ cu morfologie
și orientare vectorială diferite de cea a undei P sinusale
(spre exemplu sunt negative în V6). Undele P’ sunt
extrasistole atriale blocate (neurmate de QRS). Intervalul
P-P’ este de 680 msec. Extrasistola atrială apare la o
dstanță destul de mare de bătaia sinusală. La o asemenea
distanță joncțiunea A-V ar fi trebuit să fie permeabilă
pentru depolarizările atriale extrasistolice. Faptul că
aceasta nu se întâmplă trădează o tulburare de conducere

A-V.
Complexele QRS de origine sinusală sunt largi (cu undă

R largă în V1 și undă S largă în V6) și cu opoziție de ST-T.
Pacientul are, prin urmare un BRD complet.

În a doua parte a traseului apare o alternanță de
complexe QRS premature după fiecare secvență P-QRS-T.
Aspectul lor este bizar (primul are aspect de BRD iar al
doilea aparent este mai îngust dar durata lui este de 0,12
sec. Aceste complexe sunt, probabil, extrasistole
ventriculare din două focare diferite care descarcă
alternativ.

1080

680

P’ P’

P’ P’
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Diagnostic. 1. Extrasistole atriale blocate; 2. BRD
complet; 3. Extrasistole ventriculare bigeminate cu
origine în două focare diferite.

Diagnostic diferențial:
1. Bloc sino-atrial 3/2: ar intra în discuție

dacă nu am observa că morfologia și orientarea
vectorială a undelor P’ este diferită de cea a undelor P. În
plus intervalul intervalul P’-P este de 1080 msec., net
mai scurt decât dublul unui interval P-P’.

2. Extrasistole atriale cu conducere
intraventriculară aberantă: existența ESA blocante ne
poate face să suspectăm că bigeminismul din a doua
parte ar fi de fapt generat de aceleași ESA care acum se
transmit la ventriculi dar cu aberanță alternantă,
BRS/BRD. De altfel complexul QRS extrasistolic cu aspect
de BRD pare a fi precedat de o undă P. Aceasta este însă
prea aproape de QRS pentru a putea fi transmisă la
ventriculi. Ar fi brusc o transmitere foarte rapidă a
stimulului atrial printr-o joncțiune A-V dovedită ca având
o conductibilitate lentă.





ECG nr.19
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Pacientă în vârsta de 48 de ani, descrie episoade de palpitații cu caracter rapid și regulat, cu debut și final brusc. 
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Pe ECG vedem o tahicardie cu frecvența de 158/min. și
cu complexe QRS înguste. Prin urmare este o TPSV. Cheia
mecanismului de producere este unda P negativă din DII,
DIII, aVF. Ea ar putea fi confundată cu o undă T negativă.
Urmărind însă unda T în DII vedem că aceasta debutează
pozitiv după care apare brusc unda P negativă. În DIII unda
T este negativă dar se poate vedea cum estă lărgită în a
doua parte prin suprapunerea undei P negative. În schimb

în aVR unda P este pozitivă atenuând, prin suprapunere,
negativitatea undei T. Intervalul P-Q(R) este normal (0,12
sec.)

În același timp identificăm undă Q adâncă și largă în DIII
și aVF. În DIII unda Q are o amplitudine net mai mare decât
unda R iar în aVF este aproximativ egală cu cea a undei R.
În DIII și aVF se înregistrează și ușoară supradenivelare de
segment ST.

Probleme de diagnostic diferențial:

1. Tahicardie atrială automatică inferioară versus
AVRT ortodromică cu reintrare prin fascicul accesor cu

P

P

P
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conducere retrogradă lentă.
Sunt greu de diferențiat. Unda P fiind negativă în
derivațiile inferioare putem să ne gândim fie că este vorba
de un focar automat localizat în atriul drept inferior fie că
este vorba de o tahicardie prin reintrare în care circuitul
se realizează descendent prin joncțiunea A-V (deci
ortodromic) care conduce normal (dovadă intervalul P-R
normal) iar întoarcerea se face printr-un fascicul accesor

situat între ventriculi și atrii și a cărui conductibiltate
retrogradă este foarte lungă (fapt sugerat de intervalul R-
P net mai lung decât intervalul P-R). Pacienta descrie în
antecedente repetate episoade de tahicardie paroxistică
fapt care ne face să suspectăm mai degrabă existența unui
fascicul accesor. Deci a doua variantă pare a fi prima
opțiune.

2. STEMI inferior versus undă Q pozițională versus
ischemie tranzitorie de mușchi papilar postero-medial.
Supradenivelarea de ST din teritoriul inferior plus unda Q
din același teritoriu sunt indicii rezonabile pentru un
STEMI inferior. Pacienta nu are însă durere toracică. De
asemenea există o discrepanță izbitoare între unda Q foar-



te bine dezvoltată în DIII și aVR și supradenivelarea
de ST din aceste derivații și absența acestor criterii
în DII. În plus există o variabilitate ciclică a undei Q în
cele două derivații până la dispariția ei tranzitorie în
aVF.

Această variație ciclică este foarte probabil legată
de ciclurile respiratorii fapt care orientează
diagnosticul, alături de inexistența undei Q în DII spre
o undă Q pozițională. Totuși supradenivelarea de ST
este indubitabilă în DIII și aVF motiv pentru care
ideea de ischemie acută inferioară nu poate fi
ignorată. O explicație intermediară între cele două
variante este ischemia tranzitorie a mușchiului
papilar postero-medial în timpul tahicardiei. Această
ischemie se poate manifesta prin undă Q în DIII care
dispare după terminarea evenimentului ischemic
(vezi ECG nr. 13).

Bibliografie
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În opinia mea diagnosticul este:

1. AVRT ortodromică cu fascicul accesor cu
conducere retrogradă lentă (tahicardie Coumel);
2. Leziune subepicardică inferioară – ischemie de
mușchi papilar postero-medial secundară
tahicardiei.

Comentariu: acest tip de AVRT este cea mai rară
formă de TPSV. Ea are două caracteristici: 1.Este
greu controlabilă medicamentos; 2.Este extrem de
recurentă motiv pentru care mai este cunoscută sub
denumirea de “incessant tachicardia”. Din acest
motiv ea poate conduce în timp la cardiomiopatie
dilatativă tahidisritmică. Drept urmare la acești
pacienți se impune studiul electro-fiziologic și ablația
circuitului de reintrare.



ECG nr.20
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Atlet etiopian, participant la Maratonul Internațional București. După trecerea liniei de sosire acuză brusc
astenie marcată motiv pentru care este adus la un spital unde se decide efectuarea coronarografiei
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ECG nr.20 (enunț)



considerate ca normale pentru atleții africani cu 0% șanse
e a avea o CMH sau o DAVD. Dimpotrivă, la atleții africani
la care unda T negativă NU a fost însoțită de elevarea
punctului “J”, 3% dintre ei au fost depistați ca având CMH
iar 45% DAVD. Dacă unda T negativă depășește derivația
V4 atunci există suspiciune mare de DAVD și atletul
trebuie să fie trimis spre alte investigații.

2. Aspect normal pentru atleții africani versus sindrom
(pattern) Brugada. Cheia diagnosticului diferențial o
puteți vedea schițată pe pagina următoare (2). Practic, în
Brugada nivelul segmentului ST în punctul “J” mai înalt
decât nivelul segmentului ST măsurat la 80 msec. după
punctul “J” (raport supraunitar). La atleții antrenați
raportul este subunitar.

Ritmul este sinusal, bradicardic (45/min.) normal
pentru un alergător de cursă lungă. Ceea ce atrage atenția
este supradenivelarea de segment ST din V1-V2 cu undă T
negativă (V1) sau difazică (V2). Se reține, de asemenea,
ascensionarea punctului “J” (V2-V5) și unda T înaltă,
ascuțită, în mai toate derivațiile cu excepția V1, V2, aVL,
aVF.

Diagnostic diferențial:
1. Aspect normal pentru atleții africani versus

cardiomiopatie hipertrofică (CMH) versus displazie
aritmogenă de ventricul drept (DAVD). Acest "pattern"
vizibil în V1-V2 este considerat normal pentru atleții
africani (a se urmări algoritmul de mai jos)(1). Practic,
coexistența unei unde T negative în V1-V4 PLUS
ascensionarea punctului “J” în V1-V2 sunt modificări

T negativ V1-V4

T negativ se extinde
dincolo de V4

3% CMH, 45% DAVD

Punctul J ascensionat ?

0% CMH, 0% DAVD

97% CMH, 55% DAVD

3% CMH, 45% DAVD

Investigații suplimen-
tare pentru a exclude

cardiomiopatii

Fără alte investigații

Nu

Da

Da

Nu
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Brugada Atlet antrenat

STj / ST80 > 1

STj / ST80 < 1

De notat faptul că aspectul ECG se poate modifica la
acești atleți. Pentru cazul în discuție alăturat aveți
traseul ECG înregistrat după 24 de ore. Criteriile de
normalitate pentru atleții africani pot fi văzute și pe
acest traseu.
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ECG nr.21

97



Pacient în vârstă de 41 de ani se plânge de palpitații. Imaginile de mai jos sunt fragmente din 
înregistrarea Holter

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

98

ECG nr.21 (enunț)



(10 mm/sec). Pacientul era complet asimptomatic în aceste
momente.

Ei bine, toate aceste modificări apăreau în momentele în
care pacientul se afla în preajma plitei cu inducție pe care o
avea în bucătărie. Deci, aparentele episoade de tahicardie
sunt, de fapt, același ritm sinusal normal dar ceea ce se
modifică este reducerea bruscă a vitezei de înregistrare.

Am mai făcut o înregistrare Holter la o altă pacientă care
a fost atenționată să noteze momentele în care se află în
preajma plitei cu inducție. A apărut exact același fenomen!
(figura de mai jos).

Oricât de greu vă va veni să credeți este vorba de un...
artefact de înregistrare. Dacă veți analiza cu atenție traseul
veți observa că în aparentele episoade de tahicardie unda P
rămâne pozitivă. Teoretic ar putea fi o TPA automatică, nu
prin reintrare. Dar, undele P pozitive devin foarte înguste și
complexe-le QRS devin, și ele, foarte înguste. Practic durata
undelor P și a complexelor QRS se reduce la 50% din durata
lor înregistrată când ritmul sinusal este evident.
Amplitudinea undelor P și a complexelor QRS se reduce în
aceste momente. Acest aspect îl întâlnim pe traseele ECG
care sunt înregistrate cu viteză mică de derulare a hârtiei
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Bărbat, 19 ani, 1,98 m înălțime, 76 kg., asimptomatic. Examen clinic normal.
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Ritmul este sinusal, bradicardic în jur de 50/min. și
ușor neregulat (bradiaritmie respiratorie). Axa QRS este
mult deviată la dreapta. Unda R este foarte înaltă în V1,
V2, cu raport R/S = 1. Acest aspect R/S se estompează
până la dispariție în DT stângi. În V5-V6 aspectul este
normal, cu mică undă q, undă R înaltă și un rudiment de
undă S.
Diagnostic diferențial:

1. Dextrocardie. Ar putea intra în discuție dat fiind
devierea axială dreaptă plus unda R înaltă în DT drepte.
Unda P este însă pozitivă în DI, aVL iar în DT aspectul de

undă R amplă în DT drepte nu se însoțește de undă S
amplă în DT atângi

2. Hipertrofie ventriculară dreaptă posibil la un
tânăr cu cardiopatie congenitală și hipertensiune
pulmonară importantă. Ar putea fi sugerată de devierea
axială dreaptă marcată și de unda R amplă în DT drepte.

Orientarea vectorilor de depolarizare ventriculară (sept, VD, apex, VS, 
baza VS) și proiecțiile lor pe derivațiile bipolare ale membrelor la un 

pacient cu cordul în poziție intermediară (stânga) și verticalizat (dreapta)

Radiografia toracică a
pacientului
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Pacientul este însă asimptomatic, examenul clinic este
normal (nu are cianoză, nu are sufluri cardiace) iar
aspectul R/S din DT drepte nu este continuat până în DT
stângi așa cum se întâmplă în HVD.

3. ECG normală la un adolescent longilin astenic
(1,98 m. înălțime, 76 kg. greutate). Acesta este
diagnosticul corect. La această categorie de tineri cordul
este verticalizat ( în picătură sau în limbă de pendulă). În
această poziție vectorii de depolarizare ventriculară
ajung în poziție verticală. Proiecția lor pe derivațiile
standard este cea pe care o puteți vedea pe diagrama din

dreapta. Se poate observa cum aspectul ECG din DI, DII,
DIII ajunge să fie identic cu cel înregistrat la acest
adolescent, cu deviere axială dreaptă importantă. Aveți și
radiografia toracică la acest pacient cu aspect tipic de
cord “în picătură”.





ECG nr.23
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Pacientă în vârstă de 44 ani, 1,60 m inaltime si peste 90 de kilograme. Acuza dispnee la eforturi 
moderate (mers mai rapid pe plan orizontal).
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Ritmul este sinusal, 75/min. Axa QRS este
verticalizată (+900). Zona de tranziție este puțin spre
stânga (V4-V5). Unda S este prezentă în DT până în
V6.

Mesajele pe care vreau să-l transmit este acela de:
1.a nu uita interpretarea completă a unei
electrocardiograme, interpretare care trebuie să
includă obligatoriu determinarea axei electrice QRS
(uneori și a undei P); 2. a integra interpretarea ECG
în contextul clinic al pacientului/pacientei. În cazul
de față există o discrepanță între aspectul pacientei
(scundă și obeză) și axa electrică QRS care este
verticalizată. La o astfel de pacientă ne-am fi așteptat
ca axa electrică să fie orizontalizată sau chiar
deviată spre stânga.

Diagnostic diferențial
1. Trombembolism pulmonar (TEP) acut – dat

fiind dispneea acuzată de pacientă la efort mic și axa
QRS verticală. Ar fi fost de așteptat însă ca o pacientă
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obeză cu un TEP să fie mult mai tahicardică. De
asemenea, la un astfel de aspect R/S
cu undă S mare în DI ar fi fost de așteptat să vedem
o undă Q mult mai adâncă în DIII (clasicul aspect
SIQIII). Totuși acest diagnostic nu poate fi exclus
complet.

2. Hipertensiune pulmonară cronică
a).BPOC, HTP primitivă, boală

tromboembolică cronică. Tabloul clinic al
pacientei nu sugerează așa ceva. Ar fi trebuit să mai
avem și undă P pulmonară.

b). o boală congenitală cu șunt stânga-dreapta
(persistență de canal arterial, DSA, DSV) cu
supraîncărcarea cordului drept. Acesta este
diagnosticul pacientei. Ea fusese operată la vărsta
de 25 de ani pentru defect septal atrial și rămăsese
cu acest traseu ECG de încărcare ventriculară
dreaptă.
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Pacientă în vârstă de 54 ani, hipertensivă,
are la domiciliu o pierdere bruscă a stării de
conștiență urmată de convulsii clonico-
tonice și vărsătură. Membri familiei
(medici) afirmă că pacienta a fost în stop
cardiorespirator motiv pentru care au
inițiat manevrele de resuscitare (compresii
toracice). Pacienta ar mai fi avut o sincopă
cu 24 de ore înainte de acest episod. La
internare este confuză. Examenul
neurologic: comă Glasgow 9 (O3M5V1), fără
redoare de ceafă, pupile egale, reactive, fără
deficit motor, reflex corneean prezent.
Concluzia neurologului: encefalopatie
postanoxică. Ecocardiografia: hipokinezie
impor-tantă SIV 1/3 apicală, apex, 1/3
apicală a peretelui lateral și anterior, 2/3
apicale perete inferior. FE globala=40%.

Traseu ECG înregistrat la prezentarea în
Unitatea de Primiri Urgențe. Vezi și pagina
următoare.

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Traseu ECG înregistrat la prezentarea în Unitatea de Primiri Urgențe la 10 minute după traseul 
precedent. 
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Ritmul este sinusal, 75/min. Axa QRS este în poziție
intermediară. Traseul este dominat de supradenivelarea
de segment ST din DI, DII, DIII, aVL, aVF, V4-V6 și
subdenivelarea “în oglindă” a segmentului ST în aVR, V1-
V3. Aparent este o afectare miocardică difuză la o pacientă
cu sincopă și, conform declarației aparținătorilor, cu
resuscitare cardiorespiratorie. Pe traseul ECG înregistrat
după 10 minute supradenivelarea de segment ST este
aproape remisă iar unda T este negativă în DI, aVL, V3-V6.

Diagnostic diferențial

1. STEMI infero-postero-lateral cu reperfuzie
miocardică spontană versus angină vazospastică
(Prinzmetal). STEMI postero-infero-lateral este primul
diagnostic care apare în minte în contextul anamnestic și
clinic al pacientei. Cu acest aspect de supradenivelare
practic difuză de segment ST ocluzia coronariană ar trebui
să fie la originea unei artere circumflexa răspunzătoare de
irigarea unei arii mari de miocard (postero-inferior dar și
anterior și lateral, situație posibilă în prezența unui prim
ram marginal de calibru important). Faptul că
supradenivelarea de segment ST se remite, practic, după
10 minute (al doilea traseu ECG) poate orienta gândirea
spre reperfuzie miocardică spontană sau spre angină
Prinzmetal diferențierea urmând a fi făcută de markerii de
necroză miocardică. De reținut schimbarea de axă QRS
care acum este ușor spre stânga. Aspectul ECG este de tip
rS în DIII, aVF (a nu se confunda cu o undă Q).

2. Miocardită acută. Ar putea intra în discuție prin
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supradenivelarea difuză de segment ST. Contextul
sincopal al pacientei ar putea fi interpretat ca aritmie
malignă în contextul miocarditei. Totuși dispariția rapidă
a supradenivelării de segment ST de la o înregistrare ECG
la alta anulează acest diagnostic.

3. Hemoragie cerebrală cu cord neurogen. Această
idee pare ciudată la prima vedere dat fiind faptul că
aspectul ECG citat în literatură ca apărând la pacienții cu
hemoragie cerebrală (subarahnoidiană de regulă) este de
undă T adâncă negativă în DT. Totuși acest diagnostic
trebuie avut în vedere dat fiind contextul anamnestic
(sincopă neprecedată de durere, convulsii clonico-tonice)
și clinic (confuzie, comă Glasgow 9). În același context nu
trebuie uitat aspectul ecocardiografic (hipokinezie practic
difuză a 2/3 apicale ale ventriculului stâng – aspect
“takotsubo”-like. Declarațiile aparținătorilor (resuscitare
cardiorespiratorie) nu trebuie nici ignorate dar nici
absolutizate deoarece aritmia malignă nu este
documentată și este greu de presupus că pacienta a ieșit
practic singură din fibrilație ventriculară (s-au efectuat
doar compresii toracice). Luarea în considerare a acestui
diagnostic este importantă și pentru conduita terapeutică.
Dacă pacienta are hemoragie cerebrală și este considerată
ca având STEMI sau altă formă de sindrom coronarian
acut administrarea de antiagregante plachetare,
anticoagulante și/sau fibrinolitice poate avea consecințe
dramatice. Decizia medicului de gardă (Dr. Cristina
Teodorescu) a fost de a se abține de la administrarea de
medicamente cu potențial hemoragic.

La 24 de ore de la internare pacienta avea afazie mixtă,
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hemipareză dreaptă, redoare de ceafă, semnul Babinski
pozitiv pe dreapta și traseul ECG de pe pagina
următoare. Pe traseul ECG s-au înregistrat unde T
negative, largi, adânci în derivațiile în care la internare
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supradenivelare de segment ST. În contextul clinic al
pacientei acest aspect trebuie interpretat ca fiind “cord
neurogen”, secundar unui accident vascular cerebral
hemoragic.



într-o Secția de Neurologie. Am putut să constat că peste
30% dintre aceștia aveau supradenivelare de segment ST.
Unda T negativă a apărut după 24 de ore la acești pacienți,
așa cum a fost și în cazul nostru. Concluzia: riscul de a, un.

Drept urmare s-a efectuat tomografia cerebrală care a
evidențiat:

1.inundatie tetraventriculară si hemoragie
subarahnoidiană la nivelul vaii silviene stângi;

2.leziune hemoragică de 2 cm. în contact intim cu artera
silviană stângă și cornul temporal ventricular stâng;

3.edem difuz al emisferului cerebral stâng fără
deplasarea structurilor liniei mediane;

4.hipodensitate cu aspect sechelar de 1-2 cm in
emisferul cerebelos drept (figura atașată).

Angiografie cerebrală: anevrism cerebral rupt. Pacienta
evolua relativ bine motiv pentru care s-a făcut doar
tratament medical până în ziua a 9-a de evoluție când s-a
decis intervenția neurochirurgicală. Intraoperator s-a
evidențiat edem cerebral difuz și congestie cerebrală. Din
păcate evoluția post operatorie a fost nefavorabilă și
pacienta a decedat după 72 de ore
Mesaje de luat acasă:

1.Hemoragia cerebrală se poate însoți de modificări ECG
și ecografice care pot mima perfect un STEMI. Diagnosticul
corect este acum de “CORD NEUROGEN”. Seamănă perfect
cu “takotsubo” dar contextul clinic și substratul patologic
sunt diferite.

2.În literatură modificarea ECG caracteristică în
hemoragiile subarahnoidiene (mai rar intraparenchima-
toase) este considerată ca fiind unda T gigantă, negativă, în
derivațiile precordiale. Relatările din literatură se referă la
trasee ECG înregistrate în zilele care au urmat accidentului
vascular. Nu am văzut lucrări care să arate aspectul ECG
la debutul AVC. După acest caz am urmărit traseele ECG
înregistrate în primele 6 ore la pacienții cu AVC internați
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confunda, în primele ore de la
debut, un AVC hemoragic cu
un STEMI este foarte mare
dacă se ignoră contextul
clinic și anumite particula-
rități ECG.

3.Orice ECG trebuie inter-
pretată în contextul clinic și
nu independent de acesta.
N.B.Mecanismul cordului
“neurogen”:AVC hemoragic
induce eliberarea în exces de
catecolamine care induc in-
trarea masivă de calciu în
miocite fapt care conduce la
hipercontractură miocitară.
La rândul ei aceasta induce
necroză în benzi de con-
tracție și ieșirea K+ din mio-
cite în interstițiu exprimată ECG prin supradenivelarea de 
segment ST.



ECG nr.25
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Pacient, 48 de ani, consumator cronic de alcool (a baut continuu în ultimele 3 zile) se prezintă la 
Unitatea de Primiri Urgențe pentru vărsături repetate și crampe musculare.  Medicul de gardă

gastroenterolog solicită consult cardiologic deoarece pacientul “are ceva pe electrocardiogramă”
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Ritmul este sinusal, 77/min. iar axa QRS este în poziție
intermediară. Trei elemente anormale atrag atenția:
1.Alungirea intervalului QT; 2.Subdenivelarea de segment
ST vizibilă în special în derivațiile inferioare; 3.
Reducerea amplitudinii undei T.

La acest pacient intervalul QT măsurat este de 0,56 sec.
(a se vedea figura de mai jos) iar cel corectat este de peste
0,60 sec. în funcție de formula de calcul utilizată (valoarea
normală este de sub 0,44 sec). Alungirea intervalului QT pe

electrocardiograma diferiților pacienți este, de regulă, ușor
remarcată. Observația se limitează însă, le fel de frecvent,
la acest nivel uitându-se faptul că intervalul QT este
compus din complexul QRS+segmentul ST+unda T.
Alungirea intervalului QT se poate produce prin lărgirea
complexului QRS sau prin alungirea segmentului ST sau
prin alungirea undei T. Semnificația modificării uneia
dintre cele trei componente este diferită. La pacientul
nostru alungirea intervalului QT se realizează prin
alungirea segmentului ST. Segmentul ST este expresia ECG
a fazei 2 a curbei potențialului de acțiune, fază în care Ca2+

intră în miocit iar K+ iese (în cantități echivalente).
Concluzia? Acest pacient are o problemă cu Ca2+, cu K+

QT=0,56

QTc= 0,64 (Bazzet)
QTc=0,614 (Fredericia)
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sau cu amândouă. Practic alungirea segmentului ST
apare în HIPOCALCEMIE. Deci, la acest pacient, cu
vărsături incoercibile trebuie să suspectăm o
hipocalcemie. Tot urma-
re a vărsăturilor trebuie sa suspectam, de asemenea, ca
o alcaloză metabolică hipocloremică. Hipocalcemia si
alcaloza actioneaza sinergic in a induce tetania
(crampele musculare de care se plânge pacientul).
Alcaloza reduce nivelul calciului in special al celui

ionozat.
Pacientul are însă si subdenivelare a segmentului ST

si o unda T de amplitudine mai mică. Aceste modificări
pot fi induse de HIPOKALIEMIE.

Diagnostic. 1. Hipocalcemie; 2. Hipokaliemie.

EAB efectuat la internare: pH = 7,63, pCO2=57 mmHg,
Na+=127 mEq/L, K+=3,3 mEq/L, Ca2+ total = 0,88 mol/L
(normal = 1,15-1,27), Cl-= 73 mEq/L (normal 98-107).
Deci: alcaloză, hipocalcemie (e vorba de calciul total nu
și de cel ionizat care cu siguranță a fost și mai scăzut),
hipokaliemie.
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Pacientă în vârstă de 66 de ani, cunoscută cu cardiomiopatie ischemică (fracție de ejecție de 25%)  se 
internează cu tabloul clinic de insuficiența cardiacă clasa III NYHA. ECG este înregistrată la internare. 
Pacienta primește tratament cu diuretice, inhibitori de enzimă de conversie și heparină nefracționată.
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Fragmente din ECG înregistrată la internare. În
derivația DII, pe prima sa parte, ritmul este joncțional
(complexe QRS înguste neprecedate de undă P) și ESV bi-

geminate monomorfe. Unda P sinusală apare în a doua par-
te a traseului înainte și lipită de cel de-al cincilea complex
QRS îngust. Ulterior se înregistrează ritm sinusal stabil.

Pe înregistrările din V1 și V5 (care sunt sincrone) ritmul
este sinusal dar peste acesta apar extrasistole atriale
(complexele nr. 3 și 7). Important de observat este faptul
că, după pauza post ESA intervalul QT devine foarte lung
prin lărgirea undei T care devine, de asemenea, bifidă.
Această particularitate se înregistrează și în DII la a cincia
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bătaie joncțională, respectiv cea care apare după ultima
pauză postextrasistolică ventriculară. Alungirea intervalu-
lui QT prin lărgirea undei T indică o reluare mai lentă a

activității canalelor de K+ implicate în faza 3 a potențialului
de acțiune (repolarizare. Acest comportament poate apă-
rea la pacienți cu ischemie miocardică severă, cu hipo-
kaliemie și la pacienții tratați cu antiaritmice blocante ale
canalelor de K+. Pacienta are cardiomiopatie ischemică,
este tratată cu amiodaronă și foarte probabil, are hipo-
kaliemie duă aspectul ECG de la internare (aplatizarea
undei T). K+ era 3,2 mEq/L. În momentul în care con-
știentizăm aceste aspecte vedem cu alți ochi extrasistolele



T apare ESV care inițiază FiV.
Apare evidentă dependența intervalului Q-T de durata

ciclului cardiac precedent (cu cât acesta este mai lung cu

atât intervalul Q-T care urmează este mai lung). Alungirea
intervalului Q-T se face pe seama lărgirii undei T a cărei
amplitudine crește și ea. Apare clară astfel crearea de
condiții ideale pentru declanșarea de postdepolarizări
(postpotențiale) precoce care finalizează în declanșarea
FiV.

ventriculare din DII: ele pot fi induse prin postpotențiale
precoce, oscilații ale potențialului de acțiune în faza 2-3 a
bătăilor de origine sinusală, oscilații apărute în momentul
alungirii bruște a interva-

sistolică la sfârșitul căreia apare o bătaie sinusală. Inter-
valul QT ala acestei bătăi este evident mai lung iar unda T
este mai amplă. În acest moment apare un cuplu de ESV.
După acest cuplu apare pauza post-extrasistolică apoi
bătaia sinusală. Intervalul Q-T al acestei bătăi apare însă și
mai lung cu o unda T foarte amplă. Pe vârful acestei unde
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lului Q-T. Astfel aceste
ESV apar ca fiind de tip
R/T pe un interval Q-T
lung. Semnificația prog-
nostică severă a acestor
modificări ECG apare
acum evidentă. De altfel
pe înregistrarea Holter
este surprins debutul unei
FiV. FiV este inițiată de o
ESV care apare pe vârful
undei T a bătăii prece-
dente (extrasistolă R/T).
Analiza întregului traseu
relevă mecanismul indu-
cerii FiV: se poate observa
că intervalul Q-T al primei
bătăi este mai scurt.
Această bătaie este
urmată de o ESA. După
ESA apare pauza extra-



Înregistrare Holter: extrasistole ventriculare cu fenomen
R/T (a) urmate de pase de TPV nesus-ținută (b) și (c) și de
fibrilație ventriculară - înregistrările (d) și (e) care sunt în
continuare. Toate episoadele aritmice apar după o pauză
post extrasistolică (fie post ESA fie post ESV) pe o alungire

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

ECG nr.26 (rezolvare-continuare)  
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bruscă a intervalului Q-T după pauză concomitent cu
creșterea amplitudinii undei T.

Înregistrarea se oprește în momentul inițierii
resuscitării cardiorespiratorii.
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intracitoplasmatic/intrasarcoplasmatic astfel încât la
bătaia următoare canalele de calciu din faza 2 își
prelungesc starea activă. Apar astfel postpotențiale
precoce care pot declanșa un nou potențial de acțiune,
respectiv acele extrasistole R/T care induc și fibrilația
ventriculară. Hipokaliemia înregistrată la această
pacientă poate contribui și ea la lărgirea duratei undei T.
Dar cel mai mult alungirea undei T, prin blocarea
canalelor de potasiu, este indusă de amiodaronă. Din acest
motiv administrarea de amiodaronă nu este o bună idee la
această pacientă. Soluția, la această pacientă ar putea fi,
prin urmare, un blocant de calciu (verapamil).

Bibliografie:

1.Kallergis EM, Goudis CA, Simantirakis EN, Kochiadakis GE,
Vardas PE. Mechanisms, Risk Factors, and Management of
Acquired Long QT Syndrome:
A Comprehensive Review. The Scientific World Journal,Volume
2012, Article ID 212178, 8 pages doi:10.1100/2012/212178
2. Guo D, Liu Q, Liu T, Elliott G, Gingras M, et al. (2011)
Electrophysiological properties of HBI-3000: a new
antiarrhythmic agent withmultiple-channel blocking

properties in human ventricular myocytes. J Cardiovasc
Pharmacol 57: 79–85.

Diagnostic: 1. Ritm joncțional pasager; 2. Interval Q-T 
lung dobândit (intermitent); 3. Postpotențiale precoce
manifestate sub formă de extrasistole ventriculare
monomorfe tip R/T care induc tahicardie ventriculară
sau fibrilație ventriculară.

Concluzii:
Pacienta are variabilitate mare a intervalului Q-T în

contextul bolii cardiace ischemice, hipokaliemiei și a
tratamentului cu amiodaronă. Alungirea Q-T se face prin
lărgirea undei T. Aceasta este expresia alungirii timpului
de repolarizare ventriculară, respectiv reducerii pantei
fazei 3 a potențialului de acțiune. Această reducere a
pantei fazei 3 poate să apară fie prin prelungirea activității
canalelor de potasiu fie prin persistența deschiderii
canalelor de calciu care în mod normal sunt active numai
în faza 2 fie prin amândouă mecanismele.

Pe trasee se observă un aspect în cocoașă al undei T
lărgite care este expresia unei variații a potențialului
membranei celulare a miocitului ventricular în faza 3 a
curbei potențialului de acțiune. Pacienta are, deci, oscilații
ale potențialului membranar în faza 3, sau, altfel spus,
postpotențiale precoce. Aceste post potențiale sunt de
obicei expresia variației concentrației de calciu
intracitoplasmatic. Din traseele ECG a reieșit clar că
intervalul Q-T se alungește și mai mult la bătaia care apare
după o pauză extrasistolică, fie atrială fie ventriculară. În
acest moment unda T apare ca fiind cea mai largă și apare
cel mai clar aspectul de oscilații de potențial
(postedepolarizări precoce). Putem deduce, deci, că în
pauza postextrasistolică se acumulează mai mult calciu

ECG nr.26 (rezolvare-continuare)  
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ECG nr.27
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Pacientă, 66 de ani, cunoscută cu cardiomiopatie
ischemică, se internează cu tablou clinic de
insuficiență cardiacă clasa III. Între altele pacienta
urmează tratament cu amiodaronă. Traseul ECG este

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

înregistrat direct de pe monitorul cu o singură
derivație al unui defibrilator. Electrocardiograma
este înregistrată la 24 de ore de la un episod de
fibrilație ventriculară.
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40-60/min). Prin urmare, la o frecvență de 78/min
vorbim de o tahicardie joncțională (deci un ritm
joncțional activ, de "uzurpare", care “vine” peste ritmul
sinusal). Diagnosticul este deci de tahicardie joncțională
neparoxistică (deoarece are o frecvență de sub 100/min)
care este responsabilă de apariția unei disociații
atrioventriculare izoritmice. Atriile sunt pe ritm sinusal
iar ventriculii pe tahicardie joncțională (TJ).
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P P P P P P P P P P

Alternanță de undă TQT lung

P

1 2 3

P P P P P P P P

4 5

1. Pe înregistrarea de monitor pot fi identificate două
ritmuri paralele, respectiv un ritm sinusal și un ritm
joncțional. Ambele ritmuri au aceeași frecvență de
78/min. Inițial se
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TJ neparoxistică este una dintre aritmiile frecvent
întâlnite în intoxicația digitalică dar...pacienta nu urma
tratament digitalic.
2. Intervalul Q-T este lung,

3. De remarcat alternanța de undă T!, particularitate
care indică, de regulă, o suferință miocardică ischemică
severă.La aceasta se adaugă și tratamentul cu
amiodaronă.

Diagnostic: 1. Tahicardie joncțională neparoxistică; 2. 
Disociație atrioventriculară izoritmică; 3. Alternanță
de undă T; 4. Interval Q-T lung dobândit.

poate identifica
doar ritmul jonc-
țional, undele P
ale ritmului sinu-
sal fiind parțial
sau complet aco-
perite de comple-
xele QRS ale
ritmului joncțio-
nal. Pe măsură ce imaginea se
derulează se poate vedea cum
undele P apar distinct în fața
complexelor QRS. Frecvența
de 78/min. este însă prea
mare pentru un ritm
joncțional obișnuit (celulele
pacemaker din joncțiunea AV
descarcă stimuli în mod
normal cu o frecvență de





ECG nr.28

129



Pacientă în vârstă de 69 de ani, obeză, a fost diagnosticată, cu mai mulţi ani în urmă, cu cardiopatie
ischemică dureroasă (angor de efort). De 24 de ore acuză frecvent palpitaţii. Sunt prezentate înregistrările

sincrone din derivaţiile V1, V2, V5 şi V6. (traseu recondiționat).

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Caracteristicile ultimelor trei complexe PQRST din
traseul ECG indică faptul că ritmul de fond este
sinusal, având o frecvenţă de 75/min. Unda P are
morfologie normală. Interval P—R = 0,14 sec.; interval
Q—T = 0,40 sec.; durata QRS = 0,09 sec. Al doilea
complex QRS este precedat de o undă P cu morfologie
diferită de cea a undelor P a ritmului de bază şi apare
mai precoce (R—R’ = 0,54 sec., faţă de R—R de fond
care este de 0,80 sec.). Este vorba de o extrasistolă
atrială. Al patrulea complex QRS apare, de asemenea,
prematur (R—R’ = 0,46 sec); el are aspect rSR’ în V1,
rsr’ (în „M“) în V2, iar în V5 şi V6 aspect de Rs cu undă
s largă, elemente care alături de opoziţia de fază
terminală ST-T definesc un BRD complet. După al
cincilea complex QRS (care este normal) apare un şir
de patru complexe QRS premature; primele două
dintre acestea au aspect de BRD complet, identic cu al
complexului QRS nr. 3, în timp ce următoarele două au
o morfologie identică cu cea a complexelor QRS
normale. Cele patru complexe sunt precedate de unda
P’ (mai bine vizibile în V2).

Primul din şirul celor patru complexe apare la 0,46
sec. după complexul QRS nr. 5, având deci acelaşi
interval de cuplaj cu complexul QRS nr. 4. Din cele
enunţate mai sus, apare evident că ne aflăm în faţa
unui şir de patru extrasistole atriale dintre care pri-
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mele două sunt cu conducere intraventriculară
aberantă. Conducerea aberantă (şi deci complexul
QRS cu aspect de BRD) apare când intervalul de
cuplaj al extrasistolei este mai scurt (0,40 sec); la un
interval de cuplaj mai lung (0,54 sec., complexul nr.
2), conducerea intraventriculară se face normal.
Mecanismul aberanţei este deci, în acest caz, blocul
de fază 3. Se mai observă, de asemenea, prezenţa
fenomenului Ashmann („ciclu lung — ciclu scurt“);
conducerea aberantă apare la primul complex
prematur ce survine după o pauză mai mare în
activitatea cardiacă (pauza decalantă de după
extrasistola atrială), fenomen care întăreşte
diagnosticul de aberanţă intraventriculară.
Intervalele R’—R’ dintre cele patru extrasistole
atriale survenite succesiv sunt egale între ele şi egale
cu valoarea de 0,32 sec., ceea ce corespunde unei
frecvenţe de 187/min.

Diagnostic: 1.Extrasistole atriale izolate/grupate
cu conducere intraventriculară aberantă
intermitentă.

Comentariu: Primul complex QRS este, probabil, tot o
ESA condusă intraventricular cu un grad de
aberanţă.
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ECG nr.29

133



Pacient, 75 de ani, vechi hipertensiv.

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Pacientul este în ritm sinusal, ritm ușor variabil 50-60/min.
(aritmie sinusală nerespiratorie/nefazică dacă luăm în considerare
vârsta pacientului). Durata undei P este de 0,12 sec., deci deasupra
limitei superioare a normalului care este 0,10 sec.) și aspectul ei este
bifid în DII și bifazic de tip +/- în DIII și V1 (aspect de “P mitral”). Aceste
criterii sugerează existența unei supraîncărcări (hipertrofii) de AS.
Intervalul P-R este alungit (0,28 sec.) ceea ce indică existența unui
BAV de gradul I. Axa electrică QRS este deviată la stânga (-60o) fapt
sugestiv pentru un bloc fascicular anterosuperior (BFAS). Complexul
QRS apare ca fiind larg (0,14 sec. în V1) și are aspect de rsR’ în V1 cu
opoziție de segment ST și undă T. Aspectul este tipic pentru un bloc
complet de ramură dreaptă.

Diagnostic: 1. Aritmie sinusală nefazică; 2. Supraîncărcare de
atriu stâng; 3. Bloc trifascicular (BRD complet +BFAS + BAV gr. I)

Diagnostic diferențial: Sechelă de infarct miocardic inferior.
Aspectul complexelor QRS din DII, DIII și AvF ar
putea o sechelă de IM inferior prin detectarea unei unde Q patologice
la debutul acestor complexe.Un alt criteriu pentru acest diagnostic ar
putea fi devierea de axă QRS la stânga, deviere care, de asemenea,
apare într-un infarct inferior. Cheia de diagnostic diferențial este mica
undă r bine vizibilă în DII, DIII, AvF. Apariția acestei unde certifică
diagnosticul de BFAS și nu de sechelă de IM inferior. Pentru sechelă de
infarct ar fi trebuit ca debutul complexelor QRS din derivațiile
respective să se facă prin undă Q cu caractere patologice și NU prin
undă r.

0.12

0.28
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DI

DII

DIII

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Pacientă, 48 ani, acuză palpitații

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

138

ECG nr.30 (enunț)



139

Ritmul este sinusal, 78/min. Axa electrică este în poziție
intermediară. Unda P este largă, bifazică în DII, DIII, aVF și
V1. În fragmentul alăturat se poate observa aspectul bifazic
de tip +/- al undei P și durata crescută a
acesteia (0,12 sec). La un prim impuls

Pe traseu se identifică o ESA cu con-
ducere intraventriculară cu aberanță pe ramura dreaptă (a
cincia secvență P-QRS-T). Unda P’ a ESA apare pe unda T a
bătăii sinusale precedente iar complexul QRS care urmează
este larg, de tip rsR’, și este urmat de segment ST și de undă
T în opoziție cu complexul QRS (aspect tipic de BRD). Spre
finalul înregistrării unda P’ a ESA reapare dar de această
dată nu mai este urmată de complex QRS: este o ESA

blocată după care apare pauza postextrasistolică și
ultima bătaie de origine sinusală a traseului. Aspectul de
bloc interatrial apare și mai evident la unda P’ a ESA.

Diagnostic: 1. Bloc interatrial de gradul III; 2.
Extrasistolă atriale cu conducere intraventriculară
aberantă tip BRD sau blocată

DIII

aVF

V1

0.12

P’

P’

P’

P

P

P

Bibliografie: 

Bayes de Luna et al. Diagnosis of interatrial block. J Geriatr
Cardiol 2017 Mar; 14)3):161-165
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diagnosticul ar putea fi de supra-
âncărcare/hipertrofie de AS. În acest
caz unda P ar trebui să fie complet
pozitivă în DII, DIII și aVF și bifidă cu
două cocoașe (aspect de “P mitral”) și
nu bifazică. În acest aspect bifazic
prima componentă (pozitivă), este
expresia depolarizării AD. Vectorul ei
se înscrie normal. În schimb a doua
componentă, cea de AS, este negativă
în DII, DIII și aVF ceea ce înseamnă că
depolarizarea AS se face de jos în sus.
Acest aspect trădează, de fapt, un bloc
interatrial de gradul III, Fasciculul
interatrial fiind blocat stimulul plecat
din NSA depolarizează inițial AD și
apoi AS, în momentul în care ajunge
în porțiunea inferioară a AD.
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Pacientă, 48 ani, cu repetate episoade de palpitaţii, se internează de urgenţă pentru un nou episod de
acest fel, episoadele debutează brusc, fără o cauză aparentă și se sfârșesc la fel de brusc. Înregistrările din
DII (traseul din mijloc) şi din aVL sunt sincrone.

(C.S.C = compresie de sinus carotidian)

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Ritm rapid, regulat,150/min. Undă P bine
vizibilă, pozitivă în DII și DIII, situată imediat
după complexul QRS pe segmentul ST.
Intervalul P—R este constant pe prima
înregistrare din DII, fiind egal cu 0,24 sec. (BAV
gradul I). Al șaptelea complex QRS, de aspect
normal,este prematur (extrasistolă joncțională).
Diagnostic diferențial:
1. Tahicardie sinusală cu BAV gr. I. Acest

diagnostic ar putea fi susținut prin aspectul
pozitiv al undei P în DII și DIII (la fel și în AvL)
și prin efectul pe care CSC îl are asupra
frecvenței acestor unde. Pe fragmentul alătu-

320      480       360      400      380      

rat se poate vedea cum intervalul P-P de la de-
butul CSC era de 320 msec. ceea ce ar corespunde unei
frecvențe de 187/min. iar imediat după compresie
crește la 480 msec. (125/min). Ulterior acest interval
oscilează între 360 și 400/min. O frecvență de
187/min în repaus apare însă ca fiind prea mare
pentru o tahicardie sinusală “simplă” cu atât mai mult
cu cât pacienta nu are o boală care evoluează
tahicardie sinusală (exemplu: hipertiroidism ). Din
acest motiv pe lista diagnosticelor universale trebuie
să adăugăm:
2.Tahicardia sinusală “nepotrivită” (“inappropiate
tachycardia”) poate fi o explicație;
3. Tahicardia atrială prin reintrare în nodul sinusal
– este și el un diagnostic de luat în seamă.

Debutul și finalul brusc al tahicardiei pot sugera și mai mult
acest diagnostic.
4. Tahicardie atrială paroxistică “automatică” – nu ar fi
trebuit să fie influențată de CSC.

Diagnosticul exact nu cred că poate fi stabilit la această
pacientă numai prin ECG de suprafață. Este nevoie de un studiu
electrofiziologic.

De reținut: 1.Influența CSC și asupra conductibilității A-V (apare
un BAV 2/1 la debutul compresiei); 2. Influența ESJ asupra
ritmului atrial. ESJ blochează trecerea spre ventriculi a celei de-
a 7-a undă și induce fenomen de conducere ascunsă în NAV fapt
trădat de faptul că nici a 8-a undă P nu se transmite la
ventriculi.

Bibliografie
1. https://www.heartrhythmalliance.org/aa/us/inappropriate-sinus-tachycardia
2. Yamama Hafeez; Shamai A. Grossman. Sinoatrial Nodal Reentrant Tachycardia. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507787/

ESJ
*
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Pacient în vârstă de 78 de ani cunoscut cu cardiomiopatie ischemică.

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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care să fi avut originea în joncțiunea A-V (ar fi trebuit să fie
pozitivă în aVR, de urmărit liniile punctate negre). În
concluzie complexele 3, 8 și 13 sunt ESA. Ele se transmit la
ventriculi cu BAV gr. I (intervalul P’-R este de 0,36 sec.).
După cea de a doua ESA (complexul nr. 8) se poate vedea o
nouă undă P’ negativă în aVR. Schița acestei a doua unde

poate fi “ghicită” acum și la prima ESA (complexul QRS nr.
3) și la cea de-a treia ESA (complexul nr. 13). Aceste unde
P’ nu mai sunt urmate însă de complexe QRS. Ele sunt ESA
blocate (a se urmări liniile puntate roșii).
Diagnostic: 1. Bloc complet de ramură stângă; 2.
Extrasistole atriale cuplate cu BAV gr. I (prima ESA) și
blocate (a doua ESA din cuplu).

Ritmul este sinusal, 77/min. Intervalul P-R este de 0,20
sec. Complexele QRS sunt largi (0,14 sec) iar segmentul ST
și unda T se orientează opus complexului QRS. Unda Q
fiziologică din DI și aVL lipsește. Axa electrică este mult
deviată la stânga (-60o). Toate aceste elemente indică
prezența unui BRS complet. Complexele 3, 8 și 13 apar

prematur. Ele trebuie să fie, prin urmare, extrasistole.
Morfologia lor este identică cu cea a complexelor de origine
sinusală. Prin urmare sunt extrasistole supraventriculare.
În DI și DII se observă o mică undă pozitivă imediat după
complexul QRS nr. 2, pe segmentul ST al acestuia.
Corespunzător acestei unde în aVR vedem o undă negativă.
Este vorba de deci de o undă P’ a unei ESA și nu de o undă
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ECG nr.33
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Pacientă, 66 ani, cu maladie mitroaortică, se internează de
urgenţă pentru sincope repetate. Obiectiv se înregistrează
tabloul clinic al unei insuficienţe cardiace clasa funcţională III
(trasee recondiționate).

A

B
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ECG nr. 33A. Ritm sinusal 88/min., regulat. Axa QRS
este la +60°. Unda P are durata de 0,12 sec. cu aspect bifid
bine vizibil în DII, V2, V3 şi difazic în V1, (semne de HAS).
Intervalul P—R = 0,24 sec. (BAV gr.I). Complexul QRS este
de tip RSR’ cu opoziţie de fază terminală ST-T în V1 şi are
durata de 0,12 sec. (BRD complet). Undă R de mare
amplitudine în precordialele drepte fapt care, în contextul
clinic, indică prezenţa unei HVD chiar în absenţa unei unde
S importante în precordialele stângi. Deşi în contextul
enunţat diagnosticul se orientează spre HVD, frapează
totuşi lipsa unei deviaţii axiale drepte, caracteristice HVD.
Nu trebuie uitat însă faptul că bolnavul are, alături de
maladie mitrală, şi dublă leziune aortică, deci motive pentru
HVS. Cu alte cuvinte, este foarte probabil că ne aflăm, mai
degrabă în faţa unei hipertrofii biventriculare, tendinţele de
deviere axială într-un sens sau celălalt contrabalansându-se
reciproc.

Diagnostic: 1. Hipertrofie atrială stânga; 2. Hipertrofie
biventriculară; 3. Bloc trifascicular: BRD complet + BAV
gradul I (ramura dreaptă complet blocată + un BAV gr I
pe cealaltă ramură care se divizează în fasciculul
anterosuperior și în fasciculul posteroinferior)

ECG nr. 33B. Aspectul RSR’ din V1, specific pentru BRD
complet se menţine. Intermitent el însă dispare, fiind
înlocuit de complexe QRS de aspect normal rS (spre
exemplu primele trei complexe QRS din a doua bandă a
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traseului). BRD este, deci, intermitent. Totuşi, BAV gr. I se
menţine. Al treilea complex QRS de pe prima bandă şi al
patrulea din banda a ll-a apar prematur şi au un aspect de

BRD complet mai accentuat. Ele sunt extrasistole
supraventriculare (probabil joncționale). Extrasistolele
supraventriculare sunt urmate de unde P sinusale
netransmise la ventriculi; cu alte cuvinte, apariţia lor
prematură induce o creştere a perioadei refractare a
joncţiunii A—V cu creşterea gradului de BAV și blocarea
transmiterii bătăilor sinusale la ventriculi (fenomen de
“conducere ascunsă”). Al patrulea şi al cincilea complex
QRS, care apar dopă blocarea undelor P sinusale, au aspecte
bizare: sunt largi, au unda R crestată şi opoziţie de fază
terminală. Ele sunt bătăi de evadare idioventriculare. Pe a
treia bandă a înregistrării apar șase unde P neurmate de
complexe QRS; este o perioadă de BAV de grad înalt. Bătaia
de evadare idioventriculară apare târziu acum, abia după a
şaptea undă P. Acestea sunt, probabil, perioadele care induc
sincopele în cazul bolnavei. Pe ultima bandă se înregistrează
aspectul de BAV de grad înalt, cu ritm idioventricular de
evadare cu o frecvenţă de 32 pe minut.

Diagnostic: 1. Bloc atrioventricular de gradul I; 2. Bloc
complet de ramură dreaptă intermitent; 3. Extrasistole
supraventriculare; 4. Bloc atrioventricular de grad înalt
intermitent; 5. Bătăi idioventriculare de evadare. Ritm
idioventricular de evadare.
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Pacientă, 76 ani, în tratament cronic pentru insuficiență cardiacă acuză brusc durere toracică violentă.
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Pe traseu nu se identifică unde P iar ritmul este
neregulat, cu o frecvență medie de 50-70/min.,
complexele QRS fiind înguste. Diagnosticul nu poate fi
decât fibrilație atrială cu atât mai mult cu cât pot fi
identificate oscilații ale liniei izoelectrica sugestive
pentru unde “f” de fibrilație. Modificarea morfologică
ce atrage imediat atenția este supradenivelarea de
segment ST în derivațiile V1-V4 puternic sugestive
pentru STEMI anteroseptal. În V6 apare aparent brusc
subdenivelare de segment ST. Este imaginea “în
oglindă” a supradenivelării de segment ST din V1.

Artera implicată în infarct este interventriculara
anterioară fapt “trădat” de supradenivelarea din V2.
Ocluzia s-a produs foarte probabil în segmentu II al
acestei artere dat fiind absența supradenivelării de ST
din DI și aVL (situație în care ocluzia ar fi trebyit să fie
proximală). Apare mai neobișnuită supradenivelarea
de segment ST din V1. Această derivație privește spre
VD motiv pentru care supradenivelarea de ST este
neobișnuită în acestă derivație într-un infarct al
peretelui anterior al VS. Explicația constă în faptul câ

Bibliografie
Sclarovsky S. Electrocardiography of acute myocardial
ischaemic syndromes. Ed. Martin Dunitz 1999.
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în unele variante anatomice artera interventriculară
anterioară dă ramuri și pentru partea dreaptă a SIV.
Cu alte cuvinte, la această pacientă supradenivelarea
de ST trădează extinderea infarctului pe partea
dreaptă a SIV.

Artera interventriculară anterioară nu este o arteră
lungă, care să depășească apexul și să ajungă, astfel,
pe peretele inferior al VS. dacă ar fi așa ar fi trebuit să
vedem o supradenivelare de ST și în DII, DIII. În acest
caz avem însă subdenivelare de ST în aceste derivații.
Aceasta înseamnă
că ele “văd” “în oglindă” supradenivelarea de ST de pe
teritoriul anteroseptal. De reținut aspectul particular
al subdenivelărilor de ST (“în covată”) care sugerează
digitalizarea la această pacientă.

Diagnostic:
1. STEMI anteroseptal cu extindere pe partea
dreaptă a SIV; 2. Fibrilație atrială permanentă cu
alură ventriculară controlată terapeutic; 3.
Impregnare digitalică
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Pacientă în vârstă de 44 de ani, cu boală Ebstein acuză episoade de palpitații remise spontan.
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Ritmul sinusal, 56/min. Complexele QRS ale ritmului de
bază sunt microvoltate fapt care indică reducera masei de
miocard viabil, activ electric (fibroză miocardică).
Intervalul P-R este de 0,21 sec. (la limita superioară a
normalului). Axa electrică aparent este deviată la stânga.
În DIII și aVF complexele ventriculare par a debuta cu o
undă Q fapt care ar ridica suspiciunea unei sechele de
infarct inferior. În DII complexul ventricular debutează
însă cu o undă R de mică amplitudine fapt care
îndepărtează această suspiciune. Aspectul de undă Q din
DIII și aVF pare a fi, în aceste condiții, rezultatul devierii
axei QRS la stânga.

În DT se observă însă o undă Q clară cel puțin din V1
până V4. Unda R este amputată în V5 și este de mică
amplitudine în V5. Unda T este negativă în V1-V2. Toate
aceste elemente sugerează (alături de microvoltajul QRS)
existența unei sechele de infarct anterior. În V1 aspectul
QRS este tipic pentru BRD, fapt confirmat de undele S largi
din DI, DII, aVL, aVF. Durata complexelor QRS este de sub
0,12 sec. Avem, deci, un BRD incomplet.

La fiecare a treia bătaie morfologia QRS se schimbă, axa
QRS este și mai mult deviată la stânga, complexele QRS
devin largi (inclusiv cu unde T mai largi, mai ample și în
opoziție cu complexul QRS). Intervalul P-R care precede
aceste complexe este mai scurt (0,16 sec.). Aceste
complexe debutează însă cu aspect de undă delta, de
preexcitație, care apare pozitivă în DI, AvL și negativă în
DII, DIII, AvF și în DT. Aspectul sugerează existența unui
fascicul accesor, aspect vizibil la fiecare a treia bătaie (deci
un fascicul accesor care conduce la fiecare a treia bătaie –
deci pe care există un bloc 3/1. Pacienta are boală
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Ebstein, cunoscută pentru frecventa asociere cu sindromul
WPW și, de altfel, descrie episoade foarte sugestive de
tahicardii paroxistice. Prin urmare, foarte probabil
pacienta are un sindrom WPW. Faptul că intervalul P-R la
bătăile cu preexcitație nu este atât de scurt precum ne-am
aștepta pentru WPW se datorează, probabil,
conductibilității mai lente a fasciculului accesor.

Diagnostic: 1. Bradicardie sinusală; 2. Sechelă de
infarct miocardic anterior; 3. Bloc minor de ramură
dreaptă 4. Sindrom WPW intermitent (3/1).

Diagnostic diferențial: 1. Extrasistole ventriculare
monomorfe, trigeminate,“tardive”: acest diagnostic ar
putea fi sugerat de complexele QRS cu aspect BRS și de
aparenta scurtare a intervalului P-R înaintea acestor
complexe. Totuși acest interval este suficient de lung
pentru ca stimulul atrial să ajungă cel puțin parțial în
ventricul. În această situație ne-am fi așteptat să vedem
mai degrabă complexe QRS de fuziune, cu o primă parte
identică cu cea a complexelor QRS precedente, fapt care nu
se întâmplă. Complexele QRS sunt largi, ample, complet
diferite de celelalte complexe. Constanța intervalului P-R
care le precede este un argument al existenței unei legături
între undele P și aceste complexe QRS și nu a faptului că
ele sunt independente. În plus unda delta este bine vizibilă.
2. Fals aspect de sechela de infarct anterior, indus de
atrializarea VD la un pacient cu boală Ebstein. În această
situație voltajul generat de miocardul VS ar fi fost suficient
pentru apariția de complexe QRS normale și nu atât de
hipovoltate în derivațiile toracice.
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Pacient, 64 de ani, durere toracică
debutată in urmă cu 8 ore
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Ritmul este regulat, cu o frecvență de aproximativ
de 72/min. Complexele QRS sunt înguste. Primele 3
complexe sunt precedate de o undă P negativă în DII,
DIII, aVF, lipită de complexul QRS. Intervalul P-Q este
foarte scurt (maxim 0,08 sec.). Pacientul are, prin
urmare, o tahicardia joncțională superioară
neparoxistică (ritm joncțional accelerat).

În partea a doua a traseului se observă
reinstaurarea ritmului sinusal a cărui frecvență este
tot de 72/min (ultimul complex QRS este precedat de o
undă P pozitivă în derivațiile inferioare iar intervalul
P-Q este normal). Tranziția de la tahicardia joncțională
la ritm sinusal se realizează prin două complexe QRS
precedate de unde P de fuziune între stimulul
joncțional și cel sinusal: astfel, la cel de–al patrulea
complex unda P este practic izoelectrică iar la al
cincilea complex ea devine predominent pozitivă.
Nodul sinusal preia complet activitatea inimii
începând cu ultima bătaie înregistrată pe traseu.

În derivațiile DII, DIII, aVF există o supradenivelare
de segment ST care în contextul clinic al pacientului
sugerează un STEMI inferior. Supradenivelarea din DIII
este mai mare decât cea din DII deci foarte probabil
ocluzia se află pe artera coronară dreaptă. În aceleași
derivații se identifică de fapt și unde Q largi. În același
timp unda T din derivațiile respective a devenit
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negativă. Este deci un STEMI inferior la câteva ore
bune de la debut aspectul ECG sugerând tranziția de
la STEMI în faza acută la un STEMI în faza subacută.

Diagnostic: 1. STEMI inferior; 2. Tahicardie
joncțională neparoxistică

Diagnostic diferențial:
1. Ritm joncțional pasiv, de evadare – în urma

paraliziei NSA. În această situație ritmul joncțional
ar fi trebuit să aibă o frecvență între 40-60/min.
Frecvența focarului joncțional este însă de 72/min.
Este, prin urmare, un ritm joncțional accelerat și nu
un simplu ritm pasiv de evadare.

2. Tahicardie atrială automatică din sinusul
coronar (Zahn). În această situație intervalul P-Q ar
fi trebuit să fie normal (peste 0,12 sec.)

Comentariu: Apariția tahicardiei joncționale care
să concureze NSA este neobișnuită pentru un infarct
inferior. În această localizare de infarct nu de puține
ori apare bradicardie sinusală severă (prin reflex
vagal, Bezold-Jarisch) motiv pentru care ne
așteptam la apariția unui ritm joncțional de evadare
(care în mod normal are frecvența de descărcare de
40-60/min.) și nu la un centru joncțional accelerat
care să intre în competiție cu NSA.
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Pacientă, 32 ani, cu crize de palpitații în antecedente.
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Ritmul este sinusal, regulat, cu o frecvență de 68
min. Intervalul P-R apare ca fiind scurt prin
dispariția, practic, a segmentului PR. Unda P este
practic lipită de complexul QRS care debutează cu o
largă undă delta bine vizibilă în DI, DII, aVL, V5, V6
(unde este pozitivă) și în DII și în DIII (unde este
negativă). Prin apariția undei delta complexele QRS
devin largi în derivațiile respective. În V5 și V6
segmentul ST și unda T se orientează în opoziție cu
complexul QRS (dar nu și în celelalte derivații cu
undă delta bine vizibilă). Intervalul P-R scurt, unda
delta, lărgirea complexului QRS și opoziția
segmentului ST și a undei T sunt criterii care
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definesc existența unui sindrom WPW.
O problemă de diagnostic apare când analizăm

derivațiile V1-V4. Aspectul complexelor este de tip rS
putând sugera o sechelă de infarct anteroseptal cu
atât mai mult cu cât tranziția de la un QRS negativ la
cel pozitiv din V5 se face brusc. Această supoziție nu
poate fi complet înlăturată. Totuși acest aspect
probabil este indus de o undă delta negativă, adâncă
în aceste derivații. Unda delta fiind negativă în
derivațiile toracice drepte și pozitivă în cele stângi
sindromul WPW este definit ca fiind de tip B.

Diagnostic: Sindrom WPW tip B.
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Pacient, 72 de ani, cu sincope
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Traseul este puțin parazitat. Ritmul este sinusal
(undă P pozitivă în DII cu relație relativ constantă cu
primele trei complexe QRS. Intervalul P-R este
constant. Cea de-a patra undă P nu este însă urmată
de un complex QRS. Înregistrăm un BAV de gradul II
tip Mobitz II 4/3 (din patru unde P doar trei sunt
urmate de complex QRS în timp ce a patra este
blocată). În continuare secvența este de BAV 2/1 în
mijlocul traseului după care ritmul sinusal devine
stabil (ultimele 4 complexe). Aspectul de rsR’ cu
opoziție de segment ST și de undă T în V1 este tipic
pentru un bloc complet BRD. Axa electrică QRS este
mult deviată la stânga (-60o) ceea ce sugerează
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un BFAS. Pacientul are deci un bloc trifascicular: BAV
gr. II tip II + BRD + BFAS. Foarte probabil apariția de
grade înalte de BAV sunt, la acest pacient, cauzele
sincopelor

Diagnostic: 1. Bloc trifascicular (BAV gr. II tip II)
+ BRD complet + BFAS

Diagnostic diferențial:
1. BAV gr.II tip I. Pentru acest diagnostic ar fi trebuit
să existe o alungire progresivă a intervalelor P-R la
primele 3 complexe. Dimpotrivă, la aceste complexe
intervalul P-R este normal.
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Pacientă în vârstă de  83 ani, cunoscută de mai mulţi ani cu cardiopatie ischemică dureroasă şi
insuficienţă cardiacă, urmează tratament cu digoxin şi vasodilatatoare arteriolare şi venoase; se 

internează pentru dispnee la eforturi minime, greţuri, ameţeli (înregistrările din derivaţia DII nu sunt în
continuare. Traseul din DII- banda a 2-a a fost inregistrat cu o amplificare 2x).
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Înregistrarea din DII (prima bandă) surprinde
existenţa unor perioade Luciani-Wenckenbach.
Frecvenţa de succesiune a undelor P este de 107/min.
(tahicardie sinusală). Traseul debutează cu o undă P
blocată, după care apar unde P transmise la
ventriculi, dar cu un interval P—R care se alungeşte
progresiv (în ordine 0,24; 0,38 sec ). Apoi, a patra
undă P este blocată. Secvenţa se reia începând cu a
cincea undă P (perioade L—W 3/2). În a doua jumătate
a traseului se înregistrează o perioadă L—W 4/3.
Frapează aspectul complet diferit al celei de a 2-a
unde P în raport cu morfologia „de fond“ a undelor P.
Aceasta are o durată de 0,12 sec. şi este de tip difazic
+/- (bloc interatrial gr. I tranzitor?).

Pe a doua banda din DII se înregistrează unde P
pozitive, aşezate pe segmentul ST (pe care îl
deformează), imediat după complexul QRS. Interval
P—R = 0,44—0,48 sec. (BAV grd.l). Alura ventriculară
este acum 115/min. În DS şi DT apar semne de
impregnare digitalică: subdenivelarea de segment ST
cu concavitatea în sus (aspect „în covată“) în DI, DII,
aVL, aVF, V2—V6. Acest fapt, coroborat cu
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tulburările de conducere A—V şi cu tulburările
digestive şi neurologice, indică prezenţa intoxicaţiei
digitalice.

Diagnostic: 1. Tahicardie sinusală; 2. Bloc
atrioventricular de gradul II, tip I (perioade
Luciani-Wenckenbach 3/2, 4/3); 3. Bloc
atrioventricular de gradul I; 4. Bloc interatrial de
gradul I tranzitor; 5. Intoxicaţie digitală.

Problemă de diagnostic diferențial: înregistrarea de
pe a două bandă DII ar putea fi interpretată ca
tahicardie
joncțională inferioară. Am putea suspectă că unda P
de după complexele QRS nu este cea pozitivă ci
componenta negativă de pe segmentul ST. Prin
comparație cu cel de-al 8-lea complex de pe prima
bandă DII (secvență în care unda P pozitivă este foarte
aproape de complexul QRS, deformând segmentul ST
într-o manieră foarte asemănătoare cu cea din a doua
bandă DII) cred totuși că pe cea de-a doua bandă avem
tahicardie sinusală.
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Pacient, 27 ani, se plânge de frecvente palpitații.
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Ritmul este sinusal, 65/min., regulat. Axa electrică
arată ca fiind deviată la dreapta. Complexele QRS din
DII, DIII, aVF, V4-V6 debutează cu o undă delta bine
distinctă. În acest context putem înțelege că aspectul
de undă R largă din V1-V3 unei unde delta care este
foarte amplă în aceste derivații. Aceeași undă delta
este, de fapt, falsa undă Q din aVL. Prezența undei
delta induce lărgirea aparentă a complexelor QRS> În
derivațiile toracice drepte segmentul ST și unda T se
orientează opus complexului QRS. Toate aceste
elemente orientează diagnosticul spre un sindrom de
preexcitație mai ales că pacientul descrie frecvente
episoade de palpitații. Totuși intervalul P-R este
normal (minim 0,12 sec). Drept urmare diagnosticul
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nu poate fi un WPW așa cum am crede la prima vedere
ci un sindrom Mahaim.

Diagnostic: Sindrom de preexcitație (Mahaim?)

Diagnostic diferențial:
1. Hipertrofie ventriculară dreaptă. Ar putea fi

suspectată prin devierea axială la dreapta și indele
R înalte din DT drepte. Identificarea undei delta
clarifică însă diagnosticul diferențial.

2. Bloc complet de ramură dreaptă. Ar putea fi
suspectat prin aspectul larg al undei R din V1.
Aspectul de BRD este însă de tip rsR’ și nu de R
larg. Identificarea undei delta exclude complet
suspiciunea de BRD.
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Pacientă, 35 de ani, se prezintă pentru palpitații cu caracter rapid și regulat
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Tahicardie paroxistică cu complexe QRS înguste și
cu frecvența de 197 /min. Este, prin urmare, o
tahicardie paroxistică supraventriculară.

Diagnostic:

Tahicardie paroxistică prin reintrare în nodul
atrioventricular (AVNRT). Complexele QRS nu
sunt urmate de undă P negativă, lipită de aceste
complexe, în DII (pseudo undă s), așa cum se poate
vedea în multe AVNRT. În schimb identificăm o undă
P pozitivă în aVR și în V1, imediat după complexele
QRS creând imaginea de falsă undă r în aVR și de
falsă undă r’ în V1. Aceste unde P certifică practic
diagnosticul de AVNRT.
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Diagnostic diferențial:
1. Tahicardie atrioventriculară prin reintrare pe

fascicul accesor care conduce rapid (AVRT). Ar
putea fi sugerată de ceea ce ni s-ar putea părea a fi
unde P negative în DIII și aVF, situate la distanță de
complexele QRS. În DII nu vedem însă aceste unde
și, prin comparație, undele negative din DIII se
dovedesc a fi unde T. Există o variabilitate a
amplitudinii acestor unde indusă probabil de
mișcările respiratorii.

2. Tahicardie joncțională automatică paroxistică.
Practic nu poate fi diferențiată pe ECG de
suprafață de o AVNRT având aspect ECG identic.
Totuși tahicardia joncțională paroxistică este o
raritate apărând de cele mai multe ori în situații
patologice severe sau în intoxicația digitalică.





ECG nr.42

185



Pacient, 72 de ani, cu durere toracică de aproximativ 10 ore
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Ritm sinusal, 83/min. In prima parte a traseului se
înregistrează o parioadă de BAV 2/1. Blocul apare fără
alungirea progresivă a intervalelor P-R precedente.
Este, prin urmare, un bloc de gradul II tip II.
În DII (discret), DIII și aVF se înregistrează
supradenivelare de segment ST. Supradenivelarea este
mai mare în DIII comparativ cu DII; ocluzia ar trebui să
fie, prin urmare, pe artera coronară dreaptă. În
derivațiile menționate se înregistrează și undă Q care
are cea mai mare amplitudine în DIII. Aceste unde
anunță debutul necrozei în teritoriul inferior al VS.
Amplitudinea mai mare a undei Q în DIII se datorează,
probabil, ischemiei mușchiului papilar inferior (a se
vedea ECG nr. 13 din volumul I). Supradenivelarea de
segment ST din derivațiile inferioare nu este însoțită
de subdenivelări de segment ST în DT drepte. Prin
urmare se înregistrează semne ECG de STEMI strict
inferior. De reținut ușoara supradenivelare de ST din

Bibliografie
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V1 “văzută” în V6 “în oglindă” ca subdenivelare de
segment ST. Această supradenivelare ar putea
“trăda” o extindere la VD a infarctului.

În derivațiile toracice aspectul complexelor QRS
este de QS din V1 până în V4. Complexul QRS din V4
este crestat. În aceste derivații segmentul ST și unda
T se orientează în opoziție cu complexul QRS. Aceste
particularități sugerează existența unei sechele de
infarct miocardic anteroseptal poate chiar cu un bloc
periinfarct (potențiale fragmentate) după aspectul
din V4.

Diagnostic:
1. STEMI inferior (probabil ocluzie de arteră
coronară dreaptă) cu extensie (probabil) pe
ventriculul drept; 2. Bloc atrioventricular gr.II
tip II, 2/1; 3. Infarct miocardic anteroseptal
vechi; 4. Posibil bloc periinfarct anterior.
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Bolnavul M. N., 54 de ani, cu angină pectorală spontană, acuză frecvent palpitaţii. Schema terapeutică
include beta blocante, nitroderivaţi, antiagregante plachetare şi statină. (înregistrările sincrone din DII şi

DIII sunt în continuare; trasee recondiționate).
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La începutul înregistrării din DII şi
DIII se observă două secvenţe PQRST
ale ritmului „de fond“. Undele P sunt cu
morfologie, durată şi amplitudine
normale. Interval P—R=0,14 sec.
Frecvenţa PQRS = 62/min. Secvenţele
PQRST cu numărul 7 şi 8 sunt, de
asemenea, ale ritmului „de fond“. Pe
acest ritm, se suprapun însă, scurte
„pase“ de ritm rapid şi regulat.
Înregistrarea din V1, surprinde cel mai
bine tulburarea de ritm. În mijlocul
acestei înregistrări se observă că, după
o secvenţă PQRST normală (complexul
QRS nr. 5), precedată de o undă P
sinusală, difazică +/-, apare o succesiune de unde P’ cu o
frecvenţă de 250 pe min. Ele sunt pozitive, ascuţite, uşor
mai ample decât undele P normale şi sunt urmate de
complexe QRS cu morfologia normală pentru derivaţia
V1. Conducerea A—V se face cu bloc 2/1. Între două unde
P’ succesive se înregistrează linie izoelectrică. La o
frecvenţă de 250/min. a undelor P’ diagnosticul
diferenţial între o TPA blocată 2/1 şi un FLA cu bloc 2/1
este greu de făcut, această frecvenţă reprezentând
limita superioară pentru TPA şi limita inferioară pentru
FLA. Faptul că între două unde P’ succesive nu există
oscilaţii ale liniei izoelectrice, ne îndepărtează de FLA. În
În V1 complexele QRS nr. 2, 3, şi 11 au aspect rsR’ cu
opoziţie de fază terminală ST-T (aspect de BRD
complet). Ele sunt precedate de unde P’. Aceste compexe
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apar la prima bătaie care survine după încheierea unei pauze
mai mari în activitatea cordului. Se realizează astfel un
aspect de „ciclu lung-ciclu scurt“ (fenomen Ashmann)
Aspectul rSR’, asocierea complexelor discutate cu undele P’ şi
existenţa fenomenului Ashmann orientează diagnosticul spre
aberanţă de conducere intraventriculară, excluzându-se
diagnosticul de extrasistolie ventriculară monoformă. De
notat că la începutul tahicardiei înregistrată în V1,
transmiterea A—V se face cu fenomen Luciani-Wenckenbach
(vezi diagrama).

Diagnostic. Tahicardie paroxistică atrială automatică cu
bloc A—V 2/1 (sau flutter atrial) și cu conducere
intraventriculară aberantă intermitentă; 2. Leziune
subendocardiacă inferioară.
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Pacient în vârstă de 68 de ani cu durere toracică de
aproximativ 4 ore.

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Ritmul este sinusal, regulat, cu o frecvență de
118/min. Supradenivelarea de segment ST din V1-V4
indică prezența unui STEMI anteroseptal. Artera
implicată în infarct este artera descendentă
(interventriculară) anterioară (supradenivelare de
segment ST în V2) De reținut supradenivelarea de ST
din V1 (derivație care “vede” VD). Această
particularitate sugerează faptul că artera
descendentă are ramuri pentru partea dreaptă a SIV
iar ocluzia ei a condus la extensia infarctului și pe
partea dreaptă a SIV. Morfologia complexelor QRS din
DT drepte este de tip qR iar în DT stângi putem vedea
o undă S largă. Aceste caracteristici sugerează
puternic existența unui BRD. Axa electrică este pu-

Bibliografie
Sclarovsky S. Electrocardiography of acute myocardial
ischaemic syndromes. Ed. Martin Dunitz 1999.
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ternic deviată la dreapta (-120o) sugerând un BFPI

Diagnostic: 1. Tahicardie sinusală;2. STEMI
anteroseptal cu posibilă extensie spre VD (partea
dreaptă a septului interventricular); 3. Bloc
bifascicular: BRD+ BFAS.

Comentariu: Existența blocului bifascicular la
debutul unui STEMI este un criteriu de severitate și
de prognostic mai rezervat. Spre această concluzie
contribuie în special BFPI. Fasciculul posterior este
structura din sistemul excitoconductor cel mai greu
de “blocat” deoarece este scurt, gros și este alimentat
din ramuri ale ambelor coronare.
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Pacientă în vârstă de  63 ani, cunoscut cu boală cardiacă ischemică, are frecvente episoade de tahicardii
prost tolerate hemodinamic şi rezistente la tratamentul antiaritmic medicamentos, motive pentru care a 

fost nevoie de repetate conversii electrice. (A: Traseu înregistrat în timpul unui episod tahicardic; B. 
Traseu înregistrat după conversia electrică a tahicardiei. Trasee recondiționate)

A B

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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C D

C. Traseu înregistrat în timpul
altui episod de palpitații

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)

D. Traseu înregistrat după
conversia electrică a episodului
de tahicardie din figura C.

ECG nr.45 (enunț-continuare)



ECG A. Tahicardie cu complexe QRS, de durată şi
morfologie normală și care se succed cu o frecvenţă de
250/min. La o asemenea frecvenţă diagnosticul diferenţial
oscilează între o tahicardie paroxistică supraventriculară
şi un flutter atrial cu conducere AV 1/1. Absenţa undelor
„F” îndepărtează însă al doilea diagnostic. Axa electrică
este orientată la -50° (deviaţie axială stânga) fapt care
indică prezenţa unui BFAS. Segmentul ST este
subdenivelat descendent şi se însoţeşte de undă T negativă
în DI, aVL, V4, V6 (leziune subendocardiacă - ischemie
subepicardică în teritoriul anterolateral).

ECB B: După conversia electrică a tahicardiei ritmul
pare a fi sinusal, cu o frecvență de 85/min. Intervalul P-R
este foarte scurt (de maxim 0,08 sec.), fapt care,
coroborat cu prezenţa TPSV pe traseul anterior, certifică
diagnosticul de sindrom LGL. Unda P pare a fi negativă în
Dl, şi aVL şi pozitivă în DII, DIII, aVF, fapt greu de explicat.
Intră în discuţie:

-Ritmul atrial stâng: lipsesc elemente suplimentare
pentru susţinerea lui (unda P negativă în V5, V6; aspectul
de „cupolă-vârf“ al undei P în V1).

-Dextrocardia: axa electrică QRS ar fi trebuit să se
orienteze spre dreapta (deci complexul QRS ar trebui să
fie negativ în DI și aVL).

-Artefact de înregistrare ECG prin inversarea
electrozilor mână stângă – mâna dreaptă. Complexul
QRS ar trebui să fie negativ în DI și aVL.

De reţinut subdenivelarea segmentului ST însoţit de
undă T negativă în DI, aVL, V5, V6 (leziune subendocardică
- ischemie subepicardică anterolaterală).

ECG nr.45 (rezolvare)  
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ECG C. Ritmul cardiac neregulat, cu o frecvenţă medie
de 132/min. Nu pot fi identificate unde P drept pentru care
diagnosticul de fibrilaţie atrială se impune imediat.

ECG D. Ritm sinusal 75/min. Interval P—R scurt (0,08
sec.), dar acum unda P are orientare axială normală
(+30°) și estepozitivă în DI, aVL. În DT, al treilea şi al
şaselea complex apar prematur, fiind precedate de unde P’
conformaţie diferită de cea a undelor P „de fond“; ele sunt,
prin urmare, două extrasistole atriale.

Diagnostic: 1. Sindrom LGL; 2. Bloc fascicular
anterosuperior; 3. Leziune subendocardică - ischemie
subepicardică anterolaterală; 4.Fibrilaţie atrială;
5.Extrasistole atriale trigeminale;

Particularitate. Sindromul LGL este bine documentat
(interval P-R scurt +TPSV). Pacientul are și episoade de
fibrilație atrială. Aceasta nu ar avea nici o legătură cu
sindromul LGL. Fibrele James creează condiţia pentru
AVRT și nu pentru FiA. Rezultă deci că FiA este indusă
prin alt mecanism, indepedent de sindromul LGL. Acest
mecanism poate fi fie dezorganizarea activității electrice
atriale prin episoade repetate de tahicardie fie ischemia
miocardică (vezi modificările ST—T în teritoriul antero-
lateral. Frapează însă alura ventriculară neaşteptat de
joasă în FiA la un pacient cu fibre James care au, de
regulă, o perioadă refractară scurtă şi, deci, o conducti-
bilitate crescută. Dovadă și frecvența foarte mare
(250/min.) din timpul AVRT. Rezultă că în FiA trans-
miterea atrio-ventriculară se face strict prin nodulul A-V.
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Pacientă, 82 de ani, cunoscută cu stenoză aortică

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Ritmul este sinusal, regulat, cu o frecvență de
60/min. Axa electrică este deviată spre stânga
(aproximativ -20o). Unda P este largă (0,12 sec.),
bifidă în DII, DIII, aVF și bifazică +/- în V1 (criterii de
HAS). Intervalul P-R este constant lung (0,28 sec.) –
BAV gr. I. Complexele QRS sunt hipervoltate ajungând
să se “încalece” în DT. Deși limitele complexelor QRS
din V2 și V5 nu pot fi distinse cu precizie apare evident
că suma undei S din V2 cu a undei R din V5 (indicele
Sokolof-Lyon) depășește limita de 35 mm. Segmentul
ST și unda T au o orientare opusă complexului QRS
(segmentul ST este subdenivelat descendent în DI,
aVL, V5, V6). Devierea axială spre stânga,
hipervoltajul QRS și modificările ST-T sunt criterii
definitorii pentru HVS.

ECG nr. 46 (rezolvare)  
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Diagnostic: 1.Hipertrofie atrială stângă;
2.Hipertrofie ventriculară stângă; 3.Bloc
atrioventricular de gradul I; 4.Modificări
secundare de fază terminală

Comentarii: HVS pare a fi foarte evoluată la
această pacientă dat fiind hipervoltajul major al
complexelor QRS cât și modificările ST-T de tip
leziune-ischemie subendocardică. Toate sugerează
o “forțare” importantă de VS. Spre această
concluzie conduce și evidențierea HAS: sistola
atrială a devenit, probabil, importantă în efortul de
ejecție al VS la o pacientă cu stenoză aortică. BAV
de gradul I poate fi indus prin hipertrofia septală și
prin leziunea (fibroza) indusă la nivelul jonțiunii
A-V de jetul de sânge ejectat cu viteză prin tractul
de ejecție al VS în fața unei stenoze aortice probabil
foarte strânsă.
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Pacient, 68 de ani, cunoscut cu valvulopatie mitrală cu predominența stenozei, în tratament cu diuretice, 
acuză astenie, dispnee de repaus și palpitații

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Ritmul este sinusal aproximativ 65/min. Axa
electrică este mult deviată la dreapta (+120o) iar
complexele QRS de origine sinusală, înguste, au unda
S persistentă în V5, V6. Aceste criterii definesc o
HVD.

Unda P este aplatizată iar durata ei poate fi
măsurată cu certitudine în V1, derivație în care este
bifazică de tip +/-. Cu componenta negativă mai largă.
În această derivație durata undei P este de 0,12 sec.
(HAS).

Traseul ECG este parazitat de bătăi premature,
monomorfe, cu complexe QRS largi, bizare, care
însoțesc fiecare bătaie de origine sinusală. Ele sunt
extrasistole ventriculare monomorfe, bigeminate.
Morfologia lor sugerează BRD. Ele provin, prin
urmare, din VS, probabil din baza acestuia deoarece
axa lor electrică este deviată mult la dreapta. Unda T
a acestor ESV este foarte largă intervalul lor Q-T
măsurând 0,92 sec în V2.

Unda T a bătăilor de origine sinusală este și ea
mult aplatizată iar intervalul Q-T apare lung. Deși
durata acestui interval nu poate fi măsurată cu
certitudine dat fiind suprapunerea ESV pe finalul
undei T ea este de

ECG nr. 47 (rezolvare)  
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minim 0,56 sec, foarte probabil 0,60 sec.
Aplatizarea undelor P și T, alungirea intervalului

Q-T și bigeminismul ventricular sunt criterii care
sugerează hipokaliemia. Într-adevăr valoarea
plasmatică a K+ era de 2,9 mEq/l la acest pacient
(probabil efect al diureticelor).

Diagnostic: 1.Hipertrofie atrială stângă;
2.Hipertrofie ventriculară dreaptă; 3.Extrasistole
ventriculare monomorfe bigeminate;
4.Hipokalemie.Comentariu: alungirea intervalului
Q-T în context de hipokaliemie sugerează
postpotențialele precoce ca fiind răspunzătoare de
apariția ESV. Cu alte cuvinte ESV nu ar fi declanșate
prin automatism ectopic ventricular ci prin oscilații
ale potențialului membranar în faza 2/3 a
potențialului de acțiune al bătăilor de origine
sinusală. Acest mecanism este de luat în seamă
pentru atitudinea terapeutică. Tratamentul trebuie
să fie în primul rând corectarea hipokaliemiei și nu
administrarea de antiaritmice. Amiodarona, spre
exemplu, ar fi cea mai proastă alegere la acest
pacient.
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Pacient, 44 ani, frecvent palpitaţii cu caracter neregulat. Traseele din V1 și V2 sunt sincrone.
(traseu ECG recondiționat)

Colecția “Detectiv ECG” Probleme de electrocardiografie (1-50)
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Aceasta a doua variantă pare a fi cea plauzibilă deoarece
aceste complexe QRS parasistolice, având intervalul de
cuplaj mai scurt cu bătaia normală au timp mai mult
pentru a se propaga retrograd în atrii. În plus, dacă
undele P de pe unda T ar fi sinusale atunci ele ar trebui să
se conducă la ventricul cu un interval P-R mai lung decât

cel înregistrat la bătăile sinusale sau chiar să fie blocate,
așa cum se întâmplă la ce-a de-a doua parasistolă-
complexul nr. 6-(datorită unui “conduceri ascunse” pe
care parasistola, în propagarea sa retrogradă, ar trebui
să îl inducă în NAV). Pare mai plauzibil că undele P’ din
vârful undelor T sunt ecouri atriale care se transmit
ulterior normal la ventriculi (capturi/bătăi reciproce
ventriculare) rezultând complexele QRS nr. 3 și 10.
Diagnostic: (posibil) parasistolie ventriculară cu
ecouri (bătăi reciproce) atriale intermitente urmate
de bătăi reciproce (capturi) ventriculare

Ritm sinusal 79/min. Complexul QRS „de fond“ este de
aspect normal. Alături de el apar complexe QRS parazi-
tante (complexele nr. 2, 6, 9) cu morfologie complet diferi-
tă de cea a complexelor de fond: sunt largi (durată 0,12
sec.) şi o cu totul altă orientare vectorială, apar prematur,
dar intervalul lor de cuplaj este variabil, respectiv 0,42,

0,48 şi 0,38 sec. În schimb, intervalul interectopic este
aproape fix: 2,32 sec. între complexele 2 şi 6 şi 2,16 sec.,
între complexele 6 şi 9. Elementele enunţate sugerează
parasistola ventriculară. Bătăile ectopice 1 și 3 (respectiv
complexele QRS 2 și 9) au interval de cuplaj mai scurt cu
bătăile normale, comparativ cu complexul QRS nr. 6 și par
a fi interpolate. Totuși, unda T a complexelor nr. 2 și 9
apare ascuțită dat fiind suprapunerea unei unde P’ peste
unda T (fapt clar vizibil în V2). Această undă ar putea fi
unda P sinusală sau o undă P’ reciprocă, negativă, prin pro-
pagarea retrogradă în atrii a parasistolei (”ecou” atrial).

P

P’ P’
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Pacient, 63 ani, cu tablou clinic de insuficianță cardiacă (fracție ejecție 25%) se transferă la un
Departament de Cardiologie Intervențională la 9 zile după un episod de durere toracică violentă..
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pozitivă) a undei P este expresia ECG a depolarizării
atriului drept (care se face normal), astfel încât orientarea
sa vectorială este normală, înscriindu-se ca o undă pozitivă
pe derivațiile inferioare). Fasciculul interatrial fiind
complet blocat depolarizarea atriului stâng se face după cea
a atriului drept dinspre partea inferioară a acestuia prin
septul interatrial. Drept urmare depolarizarea atriului
stâng se face de jos în sus și dinspre dreapta spre stânga.
Astfel, vectorul de depolarizare al AS se proiectează

negativ pe derivațiile inferioare fapt care se exprimă pe

ECG prin componenta negativă a undei P.

Diagnostic. 1. STEMI anteroseptal stadiul ECG subacut;
2. BAV gradul II tip I (perioade L-W 3/2); 3. BIA gradul
III.
Comentariu: 1. Existența unui BAV la un pacient cu
STEMI anterior și la distanță de debutul STEMI sugerează
severitatea leziunii miocardice. De regulă BAV se întâlnesc
în localizările postero-inferioare. 2. Existența unui BIA de
gradul III ridică suspiciunea coexistenței unui infarct atrial

Bibliografie: Tatu-Chițoiu G. ECG nimic mai simplu! Esențialul
în electrocardiografie, Cardioscience, 2021
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Contextul clinic (durere toracică violentă în urmă cu
mai mult de o săptămână) și ECG (aspect de STEMI în faza
ECG subacută – undă Q adâncă, largă, cu ușoară
supradenivelare de segment ST și undă T negativă în V1-
V4, indică cu claritate faptul că pavientul are un infarct
miocardic acut anteroseptal.

Cred că se poate deduce cu ușurință, de asemenea,
faptul vă pacientul are un BAV gradul II tip I cu perioade

Luciani-Wenckebach 3/2: se poate observa cum primul
interval P-R este deja lung (340 msec = BAV gr. I),
următorul interval este și mai lung (460 sec.) iar a treia
undă P (aflată pe segmentul ST) este blocată (nu este
urmată de un complex QRS).

Particularitatea care poate scăpa analizei este
morfologia undei P. În cazul unui ritm sinusal normal
aceasta ar fi trebuit să fie pozitivă în DII, DIII, AvF. La
acest pacient unda P este însă difazică, cu o primă
componentă pozitivă și a doua negativă în aceste derivații.
Durata undei P este alungită, depășind 0,12 sec. Alungirea
duratei undei P și aspectul difazic sugerează un bloc
interatrial de gradul III (complet). Prima componentă (cea

P            P           P             P           P          P               P           P             P           P        P

P            P            P            P           P             P           P           P             P            P        P             P

360 460

340 460
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Pacient, 69 de ani, fără antecedente deosebite, prezintă frecvent episoade de pierdere de cunoştinţă. Se 
prezintă cu două înregistrări ECG efectuate la un interval de 30 de zile (traseu recondiționat).

A B
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Prima dificultate constă în identificarea undei P. Ea este
suprapusă pe unda T precedentă, pe care o deformează.
Acest lucru apare mai clar în DIII, V5, V6. Axa P este
normală (+40°). Intervalul P-R deşi constant este însă
mult alungit, măsurând 0,44 sec. (BAV gradul I). Axa QRS
este la +165°; există deci hiperdeviere axială dreaptă care

P

P

P

P

P

P

P

P

Diagnostic:
Bloc trifascicular (bloc de ramură dreaptă complet +
bloc fascicular posteroinferior + bloc atrioventricular
de gradul I).
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buie confundată cu o undă P negativă.

A B
Orientează diagnosticul spre un
bloc fascicular posteroinferior.
Complexele QRS sunt largi
(durata 0,16 sec.) având aspect
rSR’în V1, V2, cu undă S largă în
DI, DII, aVL și DT srângi și opoziție
de fază terminală ST-T, elemente
definitorii pentru un BRD
complet. Asistăm deci la o triplă
asociere: BRD complet+BFPI+BAV
gradul I. Asocierea indică
iminența instalării unui BAV
complet (care, probabil, se și
instalează cu intermitență fapt
care poate explica episoadele
sincopale). De altfel, pe trazseul B
înregistrat după o lună intervalul
P-R a crescut la 0,56 sec. Unda P
se înscrie acum între undele R și
T precedente. Cu alte cuvinte,
depolarizarea atrială apare chiar
înainte ca repolarizarea
ventriculară să se fi încheiat. De
observat că în DT stângi unda T
tinde să se negativeze. Ea nu tre-
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