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Seznam zkratek použitých v textu:

ACE inhibitor – inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu
AV – atrioventrikularní
AVD – atrioventrikulární zpoždění
Bif – bifokální stimulace pravé komory
BiV – biventrikulární stimulace
CHSS – chronické srdeční selhání
CO – minutový výdej
CRT – cardiac resynchronization therapy - srdeční resynchronizační terapie
DKMP – idiopatická dilatační kardiomyopatie
ICD – implantabilní automatický kardioverter-defibrilátor
ICHS – ischemická choroba srdeční choroba
IVCD – nespecifická intraventrikulární porucha vedení
IVD – interventrikulární zpoždění
IVS – interventrikularní septum
LBBB – left bundle branch block – blokáda levého raménka Tawarova
LK – levokomorová
LVAT – aktivační čas levé komory
LVEDD – end-diastolický rozměr levé komory
LVEF – ejekční frakce levé komory
LVP – left-ventricular pacing - izolovaná stimulace levé komory
NYHA – funkční třída NYHA klasifikace
P-AVD – atrioventrikulární zpoždění při AV sekvenční stimulaci
PK – pravokomorová
RBBB – right bundle branch block - blokáda pravého raménka Tawarova
RVA – hrot pravé komory
RVS – midseptum pravé komory
S-AVD – atrioventrikulární zpoždění při síněmi spouštěné komorové stimulaci
VVD – interventrikulární zpoždění
VTI – velocity-time integral
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ÚVOD

Chronické srdeční selhání (CHSS) je časté onemocnění s vysokou 
morbiditou a mortalitou. Přes významné pokroky v léčbě CHSS má odhadem         
5-15% pacientů i přes maximalizovanou farmakoterapii persistující těžké 
symptomy CHSS1 a pouze u části z nich je možné provést transplantaci srdce.

Zjištění, že kardiostimulace je schopna zlepšit hemodynamický stav 
některých nemocných s pokročilými formami CHSS, vedlo k rozvoji nového 
terapeutického směru označovaného jako srdeční resynchronizační terapie (cardiac 
resynchronization therapy, CRT). K rozšíření této metody přispělo i pochopení, že 
dyssynchronní aktivace srdce se sama o sobě může podílet na další progresi CHSS 
a že resynchronizace srdeční aktivace je schopna zpomalit až zastavit tuto progresi, 
indukovat reverzní remodelaci srdce a redukovat mortalitu. Zůstává však ještě stále 
mnoho nedořešených otázek. Těmi nejdůležitějšími jsou význam a využití různých 
typů kardiostimulace v léčbě CHSS a identifikace faktorů, které modifikují stupeň 
zlepšení při CRT a predikují non-responderitu. 

Předkládaná disertace byla zaměřena právě na tuto problematiku.

1. Definice a epidemiologie srdečního selhání 

Patofyziologicky je CHSS definováno jako postižení srdce, u kterého        
i přes dostatečné plnění komor klesá minutový výdej a srdce není schopno krýt 
metabolické potřeby tkání. K srdečnímu selhání bez poklesu srdečního výdeje může 
dojít při nepřiměřeném vzestupu plnícího tlaku komor. 

V klinické praxi se diagnostika a léčba zaměřila hlavně na CHSS jako 
syndrom, který je charakterizován komorovou dysfunkcí a některým z typických 
příznaků (dušnost, otoky, nevýkonnost, etc.).

Podle níže jmenované definice postihuje CHSS cca 1-5% populace, 
s rapidním zvýšením výskytu v populaci >65let. Přes zlepšení prognosy CHSS díky 
nové farmakoterapii, je toto onemocnění stále spojeno s vysokou mortalitou 
dosahující 10-20% za rok a kde pouze kolem 30-45% nemocných s CHSS přežívá 
5let od stanovení diagnosy1. Hlavní příčinou úmrtí je terminální progrese srdečního 
selhání a náhlá smrt. Zdá se, že příčina smrti je závislá na závažnosti CHSS: 
pacienti ve funkční třídě NYHA II umírají spíše náhlou smrtí, zatímco progrese 
CHSS je dominantní příčinou úmrtí u nemocných ve funkční třídě NYHA IV2.

2. Elektromechanické charakteristiky chronického srdečního selhání ve 
vztahu k srdeční resynchronizační terapii – patofyziologické poznámky

Pokročilé CHSS je často spojeno s řadou změn na úrovni elektrické            
i mechanické, které vyplývají z porušené mikrostruktury myokardu ovlivněné jak 
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základním onemocněním, tak plně rozvinutými adaptačními mechanismy. 
V závislosti na lokalizaci těchto změn se setkáváme s různým typem patologie:

1/ poškozením sinusového uzlu, které se manifestuje chronotropní 
inkompetencí s nedostatečným vzestupem srdeční frekvence při zátěži. 
V kombinaci s terapeutickou adrenergní blokádou se může nepříznivě projevit na 
toleranci zátěže u pacientů se sníženou kontrakční rezervou. 

2/ prodloužením atrioventrikulárního (AV) vedení, které vede k posunu 
a překrývání síňové kontrakce a časného plnění komor, při výrazném prodloužení 
AV intervalu dochází i k zkrácení plnící fáze komor. Prodloužené AV vedení může 
také ovlivnit funkci mitrální chlopně a vést k presystolické mitrální regurgitaci.

3/ Z hlediska ovlivnění hemodynamiky i mechanismu působení CRT        
se však jako nejvýznamnější jeví změny aktivace na úrovni srdečních komor (viz 
dále) s manifestací v podobě různých poruch nitrokomorového vedení. 

Tyto změny mohou modifikovat interakce 1/ mezi oběma komorami 
(interventrikulární dyssynchronie), 2/ mezi jednotlivými stěnami levé komory 
(intraventrikulární dyssynchronie) a 3/ mezi síněmi a komorami (atrioventrikulární 
dyssynchronie) v průběhu srdečního cyklu. V konkrétním případě může být celkový 
stupeň dyssynchronie dán buď jedním nebo kombinací vícero typů dyssynchronie. 
Komorová dyssynchronie je vyjádřena u cca 20-30% nemocných s CHSS a její 
přítomnost u CHSS má vztah k prognose. 

2.1. Elektrická aktivace komor v přítomnosti LBBB
Ačkoliv se lze u pacientů s CHSS setkat s různými typy nitrokomorových 

poruch vedení, poruchy charakteru blokády levého raménka Tawarova (LBBB)      
u nich převažují, s prevalencí okolo 30% ve věku >65let (prevalence LBBB 
v obecné populaci stejného věku dosahuje pouze 1-3%). Přítomnost LBBB             
je spojena s vyšší morbiditou a mortalitou a to jak u CHSS, tak také                         
u asymptomatických jedinců bez známek kardiálního onemocnění.

Při LBBB dochází k výrazným změnám aktivační sekvence komor. 
Aktivace PK předchází aktivaci LK, a to často výrazně. Zatímco charakter aktivace 
PK při LBBB zůstává většinou obdobný jako za normálních okolností, aktivace LK 
je významně odlišná s převažující pravolevou orientací4 a často také prodloužená. 
Změny charakteru aktivace komor při LBBB se odráží ve změně šíře, morfologie a 
osy QRS komplexu na povrchovém EKG. Na změnách aktivační sekvence komor 
se přitom může podílet jak porucha vedení uvnitř vlastní srdeční dutiny 
(intraventrikulární), tak porucha synchronní aktivace obou komor 
(interventrikulární dyssynchronie), kdy je aktivace jedné komory opožděna vůči 
aktivaci komory druhé. Šíře QRS komplexu je přitom spíše markerem celkové 
elektrické asychronie, neodráží však spolehlivě podíl obou typů na celkovém stupni 
dyssynchronie. Přes obdobné EKG charakteristiky splňující kriteria LBBB se totiž 
charakter komorové aktivace může interindividuálně významně lišit, což je patrné 
typicky u poinfarktové dysfunkce LK, kde je aktivační sekvence komor významně 
modifikována množstvím, velikostí a lokalizací jizev3. Navíc existují i jisté rozdíly 
v závislosti na základním onemocnění: zatímco u ICHS převažuje spíše 
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intraventrikulární zpoždění, u idiopatické dilatační kardiomyopatie (DKMP) je to 
častěji zpoždění interventrikulární. V souladu s tím se u nemocných s ICHS častěji 
setkáváme s EKG obrazem nespecifické nitrokomorové poruchy vedení 
připomínající LBBB, zatímco typická LBBB je častěji přítomna u DKMP3.  

2.2. Mechanická aktivace komor fyziologicky a při LBBB
Normálně začíná mechanická aktivace všech stěn LK i PK v izovolumické 

fázi, je rychlá a homogenní, což vede k téměř současnému začátku systoly i diastoly 
v obou komorách a k současnému pohybu septa a laterální stěny LK proti sobě 
v průběhu systoly. Tím je zajištěna efektivní čerpací funkce LK. 

V přítomnosti LBBB je mechanická aktivace komor (zejména LK) 
prodloužena a/nebo opožděna a to na úrovni inter- a/nebo intraventrikulární. 
Desynchronizace komorové kontrakce je často spojena s progresí systolické             
a diastolické dysfunkce LK, s poklesem maximální rychlosti vzestupu tlaku v LK 
(dP/dt max) či pulsního tlaku v aortě, vzestupem end-diastolického tlaku v LK, 
zhoršením relaxace LK etc. 

INTERVENTRIKULÁRNÍ DYSSYNCHRONIE
Projevuje se posunem systoly a diastoly PK vůči obdobným dějům v LK. 

To vede k vzestupu tlaku v pravostranných oddílech v době pozdní diastoly LK       
a k obrácení tlakového gradientu mezi PK a LK s přesunem mezikomorového septa 
(IVS) do LK s následným zhoršením jejího plnění. Ve fázi pozdní systoly lze často 
pozorovat pohyb IVS v opačném směru. Tento abnormální pohyb IVS, který 
přispívá ke snížení celkové ejekční frakce LK, se může objevit i jako následek 
relativního zvýšení objemu PK (fáze plnění PK je relativně delší než LK díky 
prodloužení preejekčnch period v LK). Čím více je vyjádřena interventrikulární 
dyssynchronie, tím výraznější pokles ejekční frakce lze očekávat. 

INTRAVENTRIKULÁRNÍ DYSSYNCHRONIE
Průběh mechanické aktivace v přítomnosti LBBB je interindividuálně 

variabilní. Typicky je charakterizován opačným pohybem IVS a volné stěny LK 
v průběhu systoly. Časně aktivované segmenty LK (IVS) se kontrahují v době, kdy 
jsou ostatní oblasti LK ještě inaktivní, v komoře je minimální napětí, a kdy rychlé 
systolické zkrácení v dané oblasti není následováno vzestupem tlaku. Pozdně 
aktivované okrsky (volná stěna LK) jsou díky tomu vystaveny pasivní distenzi a při 
kontrakci pracují s větším předtížením. V pozdní systolické fázi dochází k obrácení 
dějů: potencovaná kontrakce pozdně aktivovaných segmentů vede k distenzi časně 
aktivovaných oblastí, u kterých v té době již začíná relaxace5. 

Zhoršená mechanika septa, podmíněná jak intra-, tak interventrikulární 
dyssynchronií, vede k poklesu tepového výdeje. Nehomogenní sekvence kontrakce 
LK vede také k oddálení a prodlouženému trvání isovolumické relaxace a tím          
ke zkrácení plnící fáze komor a dalšímu zhoršení dysfunkce LK. Všechny uvedené 
změny mohou indukovat nebo zhoršit stupeň funkční mitrální regurgitace. 
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Regionální rozdíly v charakteru kontrakce jsou zřejmě zodpovědné         
za nehomogenní distribuci perfuse a metabolismu myokardu, které jsou nejvíce 
redukovány v oblasti IVS, tedy v místech s největším poklesem mechanické práce, 
zatímco stav přesně opačný je možné pozorovat na straně volné stěny LK. 

Rozsah poruch kinetiky LK a perfusních defektů při asynchronní aktivaci 
komor roste navíc s časem, což je spojeno s trvalou deteriorací čerpací funkce LK6

a rozvojem asymetrické hypertrofie LK7, s maximem v oblastech s pozdní aktivací. 
K vyjádření změn při této tzv. remodelaci LK se často používají parametry jako 
ejekční frakce LK, end-diastolický a end-systolický rozměr a objem LK.

2.3. Spřažení excitace a kontrakce 
V rychlosti spřažení excitace a kontrakce existují i fyziologicky regionální 

rozdíly s gradientem mezi endokardem a epikardem. Ty se ještě více zvýrazňují při 
asynchronní aktivaci srdce v závislosti na 1/ typu převodní poruchy a/nebo             
na 2/ místu stimulace. Větší prodloužení elektromechanického intervalu lze totiž 
pozorovat v přítomnosti LBBB než RBBB a při stimulaci z hrotu PK než při 
izolované stimulaci LK. Vzhledem k tomu, že čím později je daný segment komory 
aktivován, tím větší elektromechanický interval lze očekávat, může být mechanická 
dyssynchronie většího rozsahu než současně přítomná dyssynchronie elektrická. 

3. Srdeční resynchronizační terapie (CRT) 

První zkušenosti s CRT u pacientů po kardiochirurgických výkonech byly 
publikovány v r.1995. Následně začal být efekt CRT studován i u CHSS8,9. Ukázalo 
se, že stimulace LK, ať už izolovaná (LVP) nebo v kombinaci se současnou 
stimulací PK (tzv. biventrikulární stimulace, BiV), vede k hemodynamickému 
zlepšení v porovnání s izolovanou stimulací PK. Oba typy stimulace (LVP, BiV) 
jsou však efektivní pouze u nemocných s vyjádřenou komorovou dyssynchronií10. 
Při její absenci mohou naopak vést i k hemodynamickému zhoršení11. Efekt CRT   
je totiž zprostředkován úpravou porušené synchronie na úrovni atrioventrikulární, 
interventrikulární a/nebo intraventrikulární. Všechny kardiostimulační techniky, 
které jsou schopné redukovat komorovou dyssynchronii a tím zlepšovat 
hemodynamiku nemocných s CHSS byly proto zahrnuty pod společný název 
srdeční resynchronizační terapie (CRT). Odhaduje se, že cca 10% nemocných 
s CHSS může profitovat z této terapie.

3.1. Intra- a interventrikulární mechanická resynchronizace při CRT 
Maximálního zvýšení čerpací funkce srdce je možné docílit, jakmile         

je intraventrikulární dyssynchronie blízká nule, bez ohledu na současný stupeň 
interventrikulární dyssynchronie, použitou kardiostimulační techniku nebo místo 
stimulace LK, kterými bylo intraventrikulární resynchronizace dosaženo4. Při BiV 
je resynchronizace zajištena aktivací ze dvou míst (PK a volné stěny LK). Naproti 
tomu se při LVP může uplatňovat fúze se spontánní aktivací šířící se převodním 
systémem12,13. Společným faktorem zodpovědným za mechanickou resynchronizaci 
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v případě BiV i LVP je pak redukce předtížení a následných kontrakcí protilehlých 
stěn LK. 

Zdá se, že mechanismus vlastní resynchronizace při BiV a LVP se liší14,15: 
Intraventrikulární resynchronizace při BiV je dosaženo díky prodloužení 
elektromechanického intervalu v oblasti IVS v porovnání s volnou stěnou LK. Díky 
tomu je následně kontrakce prakticky simultánní a synchronní14,15. Redukce 
interventrikulární dyssynchronie nastává díky současnému prodloužení 
elektromechanického intervalu v PK ve vztahu k LK. Zkrácení preejekční periody  
LK způsobuje navíc i zkrácení systoly s prodloužením plnící fáze LK16. 

LVP redukuje intraventrikulární dyssynchronii současným prodloužením 
elektromechanického intervalu ve všech stěnách LK54, což vede k homogennější,                  
ale opožděné kontrakci. To má často za následek prodloužení fáze isovolumické 
kontrakce, zkrácení diastolické plnící fáze LK a zhoršení interventrikulární 
dyssynchronie v porovnání s BiV14,15. 

3.2. Vliv CRT na hemodynamiku 
CRT zlepšuje především systolickou funkci. Dochází ke zvýšení 

minutového výdeje, dp/dt max, pulzního tlaku a ejekční frakce. Zlepšení systolické 
funkce se navíc děje beze změny plnícího tlaku, který může dokonce i poklesnout. 
To značí, že resynchronizace srdeční aktivace při CRT je odrazem zlepšení 
kontraktility. Koordinovanější aktivace papilárních svalů může navíc vést k redukci 
mitrální insuficience. K těmto změnám dochází zpravidla ihned po zahájení 
stimulace a jsou často doprovázeny okamžitou subjektivní úlevou nemocných.

Zatímco inotropní látky (např. dobutamin) zvyšují kontraktilitu LK na 
úkor zvýšení spotřeby kyslíku, dochází při CRT k obdobnému zlepšení systolické 
funkce při nezměněném resp. klesajícím nároku myokardu na dodávku O2. Navíc 
vede CRT k obnovení homogenní perfuse a metabolismu glukózy a k ovlivnění 
neurohumorální regulace se snížením aktivity sympatiku a hladiny BNP.

3.3. Klinické zlepšení, reverzní remodelace a vliv CRT na  mortalitu a 
frekvenci hospitalizací pro srdeční selhání

CRT vede ke zlepšení funkční třídy NYHA a kvality života. Ke zlepšení 
NYHA třídy o více než 1 třídu dochází při CRT u cca 60% nemocných. Na druhou 
stranu, větší prevalence zlepšení NYHA třídy než zvýšení ejekční frakce či reverzní 
remodelace svědčí o pravděpodobné účasti placebo efektu CRT u části NYHA 
responderů. CRT rovněž zlepšuje toleranci zátěže se zlepšením o 30m v 6-min testu 
chůze a zvýšením maximální spotřeby kyslíku při spiroergometrii v průměru           
o 0,7ml/kg/min u nemocných vstupně ve funkční třídě NYHA III-IV. 

Snížení napětí stěn LK a zlepšení čerpací funkce srdce při nižším 
předtížení vede v dlouhodobém horizontu často i k tzv.reverzní remodelaci srdce,    
tj. k redukci end-diastolického a end-systolického objemu LK17. Toto zlepšení 
funkce a velikosti LK je závislé nejen na době od zahájení stimulace, ale rovněž na 
trvání BiV, kdy přerušení stimulace vede k nové progresi dysfunkce LK. Stupeň 
zvýšení ejekční frakce LK a redukce end-diastolického objemu při CRT závisí       
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na velikosti a funkci LK před zahájením terapie. Dopad LVP na reverzní 
remodelaci srdce se jeví odlišný v porovnání s BiV. LVP vede k zvýšení ejekční 
frakce, ale není konstantně spojena se snížením objemů LK. Příčina těchto rozdílů 
není doposud plně objasněna, ale může jí být odlišná mechanická aktivace resp. 
spřažení excitace a kontrakce mezi oběma typy stimulace popsaná výše.

CRT vede dále rovněž k příznivému ovlivnění mortality a redukci rizika 
hospitalizace pro srdeční selhání18,19. Příznivý efekt CRT na mortalitu je možné 
pozorovat od 3.měsíce CRT, což svědčí o podílu reverzní remodelace. Lepší 
prognosa při CRT je dána především snížením rizika úmrtí na terminální CHSS. 

3.4. Indikační kriteria CRT a CRT non-respondeři 
Současná indikační kriteria CRT20 vycházejí z výsledků velkých 

multicentrických studií a sestávají z přítomnosti:
-  CHSS s přetrvávajícími středně závažnými až závažnými symptomy 
    (NYHA III-IV) přes maximalizovanou a optimalizovanou farmakologickou léčbu
- dysfunkce LK (ejekční frakce LK (LVEF) ≤ 35%)
- přítomnosti komorové dyssynchronie (hodnocené v současnosti jako
   QRS120ms, význam a spolehlivost různých echokardiografických parametrů 
   mechanické dyssynchronie je zatím ve stadiu výzkumu)
U většiny nemocných je současně přítomna rovněž dilatace LK (end-diastolický 
rozměr LK (LVEDD) ≥ 55mm). 
U jedinců se zvýšeným rizikem náhlé smrti je indikováno použití CRT-ICD77,78.

Přes výrazné pokroky v této oblasti terapie CHSS zůstává řada nejasností                     
a nezodpovězených otázek. Klíčovou z nich je identifikace nonresponderů CRT, 
kteří představují až 30% všech případů. Procento nonresponderů je obecně nižší    
ve studiích sledujících subjektivní parametry (NYHA třída, kvalita života) nebo 
toleranci zátěže (peak VO2max ≥10%, zlepšení při 6-minutovém testu chůze 
≥10%) než při použití „tvrdších“ end-pointů jakými jsou reverzní remodelace LK 
(zmenšení end-systolickémo objemu LK ≥15%, relativní vzestup ejekční frakce LK 
≥25%), kde množství nonresponderů může dosáhnout až 40-46%. Tento rozdíl     
ve výsledcích ukazuje na pravděpodobnou účast placebo efektu. Na druhou stranu 
může být procento nonresponderů také nadhodnoceno, protože řada změn je časově 
závislých. Proto při nedostatečně dlouhém follow-upu nemusí někteří pacienti ještě 
dosáhnout požadovaného rozsahu zlepšení vybraného parametru. Přesto však CRT 
nonrespondeři představují nemalou část z celé populace implantovaných. Proto je 
snahou identifikovat faktory predikující stupeň zlepšení při CRT. 

Základním předpokladem efektu CRT je jistě výběr vhodných kandidátů. 
Z tohoto hlediska se jako klíčová jeví přítomnost a stupeň mechanické 
dyssynchronie. Svou roli hraje i základní onemocnění s větší pravděpodobností 
nonresponderity u pacientů s ICHS s přítomností jizev, stupeň dilatace LK a 
dysfunkce LK21. Vedle selekce vhodných kandidátů je ale finální efekt CRT 
ovlivněn i dalšími faktory, kterými mohou být 1) typ kardiostimulace (BiV x LVP x 
bifokální stimulace pravé komory), 2) výběr vhodného místa pro stimulaci 
komor(y) a 3) optimalizace atrioventrikulárního a interventrikulárního zpoždění. 
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CÍL PRÁCE

Cílem této disertační práce proto bylo:
1) srovnat dopad jednotlivých typů kardiostimulace, které se na základě 

prvních zkušeností zdály být rovnocennými alternativami CRT (BiV, LVP 
a bifokální stimulace PK (Bif)), na aktivační sekvenci komor                      
a hemodynamické a klinické zlepšení u nemocných s pokročilým CHSS,

2) identifikovat faktory, které mohou modifikovat stupeň zlepšení při CRT.

Konkrétně se tato disertace zaměřila na tyto cíle:
1) Popis elektrické aktivační sekvence komor v průběhu různých typů 

stimulace (BiV, LVP, Bif).
Až donedávna existovalo pouze málo údajů o tom, jak se liší aktivační 
sekvence srdce v přítomnosti různých poruch nitrokomorového vedení      
a stimulačních režimů. Navíc šlo pouze o práce experimentální4,12. 
Zavedení nových metod, jakou je i elektroanatomické mapování srdce, 
umožnilo studovat tyto změny přímo u cílové populace nemocných            
s CHSS a porozumět tak lépe stimulací indukovaným změnám inter-          
a intraventrikulární synchronie na úrovni elektrické, které jsou úzce spjaté 
se změnami komorové kontrakce a hemodynamiky. 

2) Srovnání akutního efektu BiV a LVP v průběhu fyzické zátěže
Práce, které popsaly srovnatelný efekt BiV a LVP u nemocných s CHSS     
a manifestní dyssynchronií, studovaly efekt těchto dvou stimulačních 
režimů převážně v klidu. Vzhledem k tomu, že cílem CRT je nejen 
redukovat symptomy v klidu, ale také zvýšit toleranci zátěže, má studium 
efektu obou typů stimulace během zátěže velký význam. Proto jsme se  na 
toto téma zaměřili a srovnali akutní efekt obou na srdeční výdej (měřený 
neinvazivně pomocí echokardiografie) v průběhu stupňované zátěže.

3) Zhodnocení významu místa stimulace PK při CRT
Řada studií se v minulosti zaměřila na zkoumání vlivu polohy LK 
elektrody na efekt CRT. Většina z nich prokázala, že největšího zlepšení 
je možné dosáhnout při stimulaci LK laterálně/ posterolaterálně. Na 
druhou stranu, místo optimální stimulace LK může být interindividuálně 
variabilní v závislosti na typu poruchy nitrokomorového vedení resp. 
lokalizaci jizev. Na význam optimalizace polohy LK elektrody ukazuje 
rovněž pozorování, že stimulace z místa nejpozdější aktivace LK je 
spojeno s největším stupněm reverzní remodelace, zatímco při diskrepanci 
místa stimulace a místa pozdní aktivace může dojít i k hemodynamickému 
zhoršení22. 
Překvapivě však bylo dosud málo pozornosti věnováno otázce vhodného 
místa stimulace PK při CRT. Ve studii 3 jsme se proto zaměřili               
na porovnání dlouhodobých výsledků CRT v závislosti na poloze PK 
elektrody na midseptu resp. ve standardně užívané lokalizaci, v hrotu PK. 
Vycházeli jsme z toho, že 1/ selekce vhodného místa stimulace PK          
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by mohla ovlivnit efekt CRT díky změně aktivační sekvence a že 2/ PK 
elektroda by měla být implantována spíše do míst umožňujících rychlé 
šíření a co nejvíce fyziologický charakter aktivace komor. Za takové místo 
považujeme oblast midsepta PK.

4) Posouzení akutního efektu různých atrioventrikulárních                       
a interventrikulárních zpoždění v průběhu BiV a LVP
Význam optimalizace atrioventrikulárního a interventrikulárního zpoždění 
(AVD resp.VVD) při CRT vyplývá ze znalosti fyziologie a patofyziologie 
srdečního cyklu: 1/ síňový příspěvek plnění komor představuje cca         
20-40%. Jak AV blokády, tak nitrokomorové poruchy vedení vedou         
ke zkrácení diastolické plnící fáze díky sumaci časné a pozdní fáze plnění. 
Vzhledem k tomu, že čerpací funkce selhávajícího srdce je závislá           
na předtížení, může tato sumace vést ke snížení tepového výdeje.             
2/ Vhodný AVD navíc může vést k fúzi spontánní a stimulací-indukované 
aktivace a tím redukovat stupeň inter- a intraventrikulární 
dyssynchronie4,11. 3/ Optimalizace AVD může rovněž ovlivnit 
hemodynamiku díky redukci mitrální regurgitace.
Vzhledem k tomu, že mechanický AVD může být v přítomnosti LBBB 
delší než korespondující AVD elektrický, předpokládali jsme, že               
1/ optimální elektrický AVD bude u CRT obecně kratší než u standardních 
kardiostimulátorů. Navíc některé práce naznačují lepší výsledky              
při použití síněmi spouštěné komorové stimulaci než při AV sekvenční 
stimulaci. Proto jsme sledovali, 2/ zda je tomu tak i při CRT. Dalšími 
našimi cíly pak bylo zjistit, 3/ zda je nutné optimalizovat AVD 
individuálně a 4/ zhodnotit vliv různého stupně preexcitace jedné komory 
ve vztahu ke komoře druhé  na akutní hemodynamické změny. 

METODIKA 

Do studií jsme zahrnuli nemocné, kteří byli indikováni k CRT na základě 
dříve akceptovaných indikačních kriterií, tj. nemocné s perzistujícími symptomy 
srdečního selhání přes optimalizovanou farmakologickou terapii (funkční třída 
NYHA III-IV), s dysfunkcí LK (ejekční frakce LK (LVEF)) <30-35%,                  
šíří spontánního QRS komplexu >150ms (ve většině případů) a dilatací LK        
(end-diastolický rozměr LK (LVEDD) >60mm). Jednotlivé studie zahrnovaly různý 
počet nemocných. V případě studie č.1 šlo o 20, u studie č.2 to bylo 28 pacientů,  
99 a 19 nemocných pak ve studiích 3 a 4. Základním onemocněním, které vedlo 
k CHSS byla buď ischemická choroba srdeční (ICHS) nebo idiopatická dilatační 
kardiomyopatie (DKMP), event. jejich kombinace. V několika případech šlo             
i o kombinaci dříve korigované aortální vady a ischemické choroby srdeční (studie 
2 a 3). Průměrný věk nemocných ve všech studiích byl kolem 60let. Mezi 
vyřazovací kriteria patřili pokročilé srdeční selhání vyžadující podporu 
katecholaminy, recentní anamnesa infarktu myokardu (<6 měsíců) a angina pectoris 
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při minimální námaze. S výjimkou studie 1 byla exklusním kriteriem i přítomnost 
fibrilace síní. Do studií 1, 2 a 4 byli rovněž zahrnuti pacienti s AV blokádou III.st    
a to jak spontánní, tak arteficiálně navozenou RF ablací AV junkce pro fibrilaci síní 
s nevyrovnanou komorovou odpovědí. Upgrade na CRT kardiostimulaci byl           
u těchto nemocných indikován na základě výše uvedených kriterií a šíře QRS 
komplexu při PK stimulaci >200ms. Všichni pacienti dali svůj informovaný 
souhlas. 

IMPLANTACE PŘÍSTROJE PRO CRT
Do podkoží podklíčkové oblasti byl implantován přístroj umožňující CRT.               

Pro implantaci všech kardiostimulačních elektrod byl použit transvenózní přístup 
cestou v.subclavia. Ve většině případů byly pro pravostranné srdeční oddíly použity 
elektrody s aktivní fixací.

Pravokomorová (PK) elektroda byla umístěna buď do hrotu (RVA) nebo 
do oblasti midsepta PK (RVS). V druhém případě byla elektroda nejprve zavedena 
vysoko do výtokového traktu PK a odtud tažena zpět podél IVS. Vhodné místo      
na midseptu PK bylo definováno pomocí snímaného intrakardiálního signálu 
z hrotu elektrody (viz níže) a RTG umístění elektrody v nejméně 3 projekcích. 

Elektroda pro stimulaci LK byla zaváděna cestou koronárního sinu          
do některé z vhodných žilních větví. U většiny nemocných byla umístěna 
do laterální nebo posterolaterální srdeční žíly. V případě chudého větvení žilního 
systému srdce s absencí vhodných větví v této oblasti a dále při nestabilitě 
elektrody v cílové žíle, vysokých stimulačních prazích či přítomnosti stimulace 
bránice resp. n.phrenicus byla elektroda ponechána v jiné větvi koronárního sinu, 
nejčastěji anterolaterálně či více posteriorně. 

K optimalizaci polohy komorových elektrod bylo rutinně použito 
peroperačního snímání intrakardiálního signálu z hrotu elektrod. Za optimální místo 
pro LK stimulaci byla považována oblast, kde byl intrakardiální signál LK 
elektrody umístěn v terminální části QRS komplexu. Naopak optimální místo 
stimulace PK odpovídalo lokalizaci, kde byl signál z PK elektrody lokalizován 
v iniciální části QRS komplexu, resp. tam, kde bylo možno zachytit signál 
z převodního systému 
(Obr.1).  

Třetí elektroda 
byla umístěna do pravé 
síně, zpravidla do oblasti 
ouška. 

Všichni pacienti 
byli poté naprogramováni 
na BiV stimulaci, která 
byla ponechána rovněž 
v trvalém sledování.
Pro potřeby jednotlivých 
studií byla LVP zajištěna 
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dočasným přeprogramováním kardiostimulátoru.
Do studie č.1 bylo zařazeno rovněž 7 pacientů, u nichž byla (převážně    

pro neúspěšnou implantaci LK elektrody) indikována bifokální stimulace PK.       
Při tomto stimulačním režimu byly do PK zavedeny 2 elektrody, z nichž jedna byla 
ukotvena v oblasti hrotu PK, druhá na septu vysoko ve výtokovém traktu PK.

ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ SRDCE (SYSTÉM CARTO) 
– STUDIE 1
Cestou vena a arteria femoralis byl zaveden mapovací katetr s 4mm 

distální elektrodou (Navistar, Biosense Webster) do příslušných srdečních oddílů. 
V případě LK byl katetr zaveden retrográdně přes aortální ústí a v průběhu 
mapování byl podán bolus heparinu v rámci prevence tromboembolických 
komplikací. Za použití elektroanatomického mapovacího systému CARTO 
(Biosense Webster, Haifa, Israel) byla vytvořena 3 dimensionální rekonstrukce 
obou srdečních komor. Mapování probíhalo jak při některém z uvedených 3 
stimulačních režimů (BiV, LVP, Bif) při nastavení AV zpoždění na 120ms resp. 
150ms pro sensed AVD resp. paced AVD (vysvětlení viz níže). Jako kontrolní 
skupina sloužili 4 pacienti bez nitrokomorové poruchy vedení, kteří podstoupili 
radiofrekvenční ablaci přídatné dráhy. Výkony nebyly spojeny s žádnými 
komplikacemi.

Získané 3D isochronní aktivační mapy byly následně analyzovány             
1 operátorem. Lokální aktivační čas jednotlivých bodů mapy byl definován první 
vysokofrekvenční komponentou bipolárního signálu. Při nízké amplitudě           
(pod 0,5V) nebo fragmentovaném signálu (trvání nad 50ms) byla navíc použita 
analýza unipolárního signálu a porovnání s lokálními časy okolních bodů. Místa 
s nízkou amplitudou signálu (pod 0,2V) a neúčinnou stimulací byla označena         
za jizvu.

Aktivační sekvence komor byla popsána směrem, množstvím a lokalizací 
jednotlivých aktivačních vln. Aktivační čas LK (LVAT) byl definován jako interval 
mezi nejčasnější a nejpozdější aktivací LK, interventrikulární zpoždění (IVD) pak 
jako rozdíl mezi nejčasnější aktivací PK a LK (negativní hodnoty značí časnější 
aktivaci LK). Transseptální čas u jednotlivých typů PK stimulace představoval 
interval od stimulačního impulsu k nejčasnější aktivaci pozorované na septu LK.  
Za fúzi spontánní a stimulací-indukované aktivace byla považována situace, kdy   
na septu LK byla vedle míst časné aktivace odpovídajících terminálnímu větvení 
fasciklů nalezena i oblast korespondující s umístěním PK elektrody, která zároveň 
nebyla přítomna při spontánním rytmu.

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE A NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ 
MINUTOVÉHO VÝDEJE – STUDIE 2 A STUDIE 4
Ve studii 2 byla k porovnání efektu BiV a LVP v průběhu zátěže použita 

zátěžová echokardiografie. Pro dávkování zátěže jsme použili bicyklový ergometr 
(Ergoline-ergometrics 900, Marquette Electronics MN, USA). Po iniciální 10min 
fázi klidu následovalo zatížení nemocného stupňovanou zátěží zvyšovanou každé 
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3min vždy o 25W. Vlastní zátěžový test probíhal u všech nemocných ve dvou        
po sobě následujících dnech a to jeden den při BiV, druhý den při LVP. Pořadí 
jednotlivých režimů bylo randomizováno a pacient byl zaslepen ve vztahu 
k aktuálně nastavenému režimu.

Na konci vstupní klidové fáze a v 3.minutě každého stupně zátěže byl 
měřen neinvazivně krevní tlak, srdeční frekvence a echokardiograficky minutový 
výdej (CO). CO jsme měřili pomocí velocity-time integrálu (VTI) se vzorkovacím 
objemem umístěným ve výtokovém traktu LK. Při každém stupni testu jsme 
kalkulovali průměrnou hodnotu VTI vždy alespoň ze 3 po sobě následujících cyklů. 
Vlastní CO byl následně spočítán na základě výpočtu velikosti plochy výtokového 
traktu LK, VTI a srdeční frekvence v průběhu jednotlivých měření. 

Stejný přístup ke kalkulaci CO byl rovněž použit ve studii 4, kde byl 
primárně sledován vliv různých atrioventrikulárních a interventrikulárních zpoždění 
(AVD a VVD) na CO v průběhu těchto stimulačních režimů: 1/ BiV-LV                  
= biventrikulární stimulace s preexcitací LK o 4ms, 2/ BiV-RV = biventrikulární 
stimulace s preexcitací PK o 4ms, 3/ LVP. U všech 3 režimů jsme testovali několik 
hodnot sensed AVD (AVD při síněmi spouštěné komorové stimulaci, testováno 
rozmezí 90-160ms) a paced AVD (AVD při AV sekvenční stimulaci, testováno 
rozmezí 120-160ms). Při BiV s optimálním AVD pak byl následně zkoušen vliv 
různých interventrikulárních zpoždění (VVD), kdy byla jedna komora 
preexcitována o 4-20ms ve vztahu ke komoře druhé (Obr. 2).
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DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH – STUDIE 1-4
V rámci dlouhodobého sledování v intervalech a 3 měsíce jsme vedle 

pravidelných kontrol funkce přístroje (stimulační práh, impedance a sensing 
jednotlivých elektrod, aj.) sledovali změnu klinického stavu nemocných, jejich 
aktuální funkční třídu NYHA, medikaci, EKG a dále změnu v maximální spotřebě 
O2 v průběhu spiroergometrie. Navíc byla a 3 měsíce prováděna také 
echokardiografie s použitím standardních měření pro zachycení změn v LVEF          
a LVEDD. 

STATISTICKÁ ANALÝZA

Základní výsledky jsme vyjádřili jako průměr ± SD. V indikovaných 
případech bylo pro srovnání změn v rámci skupiny resp. porovnání různých skupin 
použito párového resp. nepárového t-testu. Za statisticky významné bylo 
považováno p<0,05. Pro korelaci mezi různými parametry bylo užito Pearsonova 
korelačního koeficientu, k identifikaci nezávislých proměnných pak diskriminační 
analýza.

VÝSLEDKY

1. AKTIVAČNÍ SEKVENCE 
KOMOR PŘI RŮZNÝCH REŽIMECH 
KARDIOSTIMULACE 

V kontrolní skupině s absencí 
nitrokomorové poruchy vedení vycházela aktivace 
LK ze 2-3 míst odpovídajících větvení Tawarových 
ramének a následná aktivace LK byla rychlá                
a homogenní. V průběhu RVA stimulace byla LK 
aktivována zpožděně a v apikobasálním směru, 
s nejpozdějším místem aktivace laterálně při bazi 
LK (Obr.3).
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V průběhu BiV se aktivace šířila ze 2 oblastí odpovídajících umístění elektrod a obě 
aktivační vlny splývaly uprostřed LK. Charakter aktivace byl přitom 
interindividuálně odlišný v závislosti na umístění obou elektrod (Obr.4).    Při Bif 
byla LK aktivována se značným zpožděním a to horní a dolní aktivační vlnou 
odpovídající umístění obou PK elektrod. Obě vlny fúzovaly v LK  relativně časně a 
vlastní aktivace LK velmi připomínala situaci při LBBB (Obr.5).

V průběhu LVP se charakter aktivace LK významně lišil v závislosti        
na přítomnosti či absenci fúze se spontánním vedením (Obr.6). V přítomnosti fúze 
se podobal aktivaci při BiV, při LVP v nepřítomnosti fúze se aktivace šířila z volné 
stěny LK směrem k septu a zrcadlově připomínala aktivační sekvenci při LBBB. 
Přítomnost či absence fúze závisely na kvalitě spontánního AV převodu- fúze byla 
vyjádřena u nemocných s normálním PR intervalem. Vedle AV vedení závisela 
přítomnost fúze také na typu nitrokomorové poruchy. Při zachovaném vedení přes 
levé Tawarovo raménko (zejména zadní fascikl) se časná aktivace IVS a fenomen 
fúze objevili i u nemocných s delším PR intervalem. 

Fúzi mezi spontánní a stimulací-indukovanou aktivací bylo možné 
pozorovat častěji při LVP než při BiV resp. Bif, což souviselo s tím, že stimulace 
volné stěny LK poskytla spontánímu vedení delší čas na to, aby se mohlo uplatnit. 
Fenomén fúze jsme proto pozorovali u všech 3 nemocných s LVP, ale pouze u 66% 
pacientů s BiV nebo Bif a to u těch s PR intervalem do 203ms a zachovaným 
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vedením přes zadní fascikl a pouze u 1 
pacienta s kompletní LBBB, který měl 
krátké AV vedení (164ms). Aktivační 
sekvence komor v jednotlivých případech 
byla vedle fúze značně ovlivněna                   
i přítomností jizev po proběhlých infarktech 
myokardu a fibrosy. 

Nejkratší aktivační čas LK 
(LVAT) a absenci interventrikulárního 
zpoždění (IVD) jsme pozorovali v kontrolní 
skupině. BiV a LVP s přítomností fúze 
vedly k výraznému zkrácení QRS komplexu 
i LVAT. Naproti tomu Bif 
nepodmínila významnější redukci jak šíře 
QRS komplexu, tak LVAT v porovnání se 
spontánním rytmem. K nejvýraznějšímu 
rozšíření obou intervalů vedla RVA 
stimulace. Stupeň IVD u nemocných 
s CHSS značně kolísal v závislosti na typu 
nitrokomorové poruchy vedení. U LBBB 
dosahoval v průměru 55±10ms. Jak RVA 
stimulace, tak Bif byly spojeny s výrazným 
IVD, zatímco u BiV a LVP jsme pozorovali 
spíše redukci IVD (Obr.7).

V dlouhodobém horizontu vedla 
BiV po 6 měsících ke zlepšení NYHA třídy (3,1 vs 2,5, p<0,05), redukci LVEDD 
(79,1 vs. 76,5mm, p<0,05) a k mírnému zlepšení LVEF (21 vs 23%, p=n.s.) 
v porovnání se stavem před implantací. Naproti tomu Bif nebyla po 6 měsících 
spojena s žádným signifikantním zlepšením v těchto parametrech (NYHA 2,8 vs 
2,6, LVEDD 75,8 vs 75,4mm, LVEF 21 vs 22%, u všech p=ns.). 
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2. SROVNÁNÍ EFEKTU LVP A BiV PŘI ZÁTĚŽI 
   (V PRŮBĚHU ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE)
Maximální stupeň zátěže dosažený při bicyklové ergometrii byl 

srovnatelný v obou skupinách (BiV i LVP) a dosahoval 100W. Příčinou ukončení 
testu byla ve všech případech zátěží indukovaná dyspnoe. Jak v klidu, tak při zátěži 
byli BiV i LVP spojeny se srovnatelnou srdeční frekvencí (SF) i krevním tlakem 
(TK). Průměrná SF v klidu byla 71±7.8 bpm, při zátěži pak 116.7±15 bpm. 
Průměrný systolický a diastolický TK vzrostl z klidových hodnot 115±12 / 82±9     
na 154±17 / 90±7.6mmHg.

Výsledky neinvazivního měření minutového výdeje (CO) v klidu a během 
jednotlivých stupňů zátěže u obou typů stimulace jsou shrnuty v tabulce (Obr.8). 
Z výsledků je patrné, že LVP vedla k výraznějšímu vzestupu CO v porovnání s BiV 
v klidu a při nižších stupních zátěže. Při vyšším zatížení jsme nenalezli statisticky 
významný rozdíl mezi oběma režimy konstantně, nicméně trend k vyšším 
hodnotám CO při LVP přetrvával. 

Výše CO v klidu i při zátěži byla dále ovlivněna základním onemocněním. 
Pacienti s DKMP měli tendenci k nižšímu CO a větší dilataci LK v porovnání 
s nemocnými s ICHS (LVEDD 81.5±8.7 vs 75.9±5.5mm).

Přestože na úrovni celého souboru byla LVP spojena s vyšším CO,            
u některých nemocných jsme našli jednoznačně lepší výsledky při BiV (Obr.9). 
Bylo to častěji u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a u těch s LK 
elektrodou umístěnou anterolaterálně.  

Neprokázali jsme však žádnou korelaci mezi výší CO a šíří QRS 
komplexu, mírou jeho zúžení pod vlivem CRT, ani LVEDD.
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3. OPTIMALIZACE POLOHY PRAVOKOMOROVÉ 
    ELEKTRODY PŘI CRT
Ve studii 3 jsme porovnávali efekt CRT u 2 skupin nemocných. První 

z nich měla PK elektrodu umístěnu na midseptu PK (RVS), druhá v hrotu PK 
(RVA) (Obr.10).
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Všechny základní 
charakteristiky souboru 
kromě věku (vyšší v RVS) 
byly srovnatelné mezi 
oběma skupinami (Obr.11). 
Pozorovali jsme trend k 
výraznější dilatataci LK     
u nemocných s RVA.
Medikace ani stimulační 
parametry se nelišily jak 
mezi skupinami, tak uvnitř 
skupin v průběhu sledování.

Implantace PK 
elektrody do oblasti 
midsepta byla neúspěšná 
pouze v 1 případě. V celém 
souboru jsme zaznamenaly 
tyto komplikace:
a) intermitentní AV blok 
III.st při manipulaci 
s elektrodou v PK v obou 
skupinách, b) 3 dislokace 
PK elektrody v průběhu 
sledování vyžadující 
repozici v RVS skupině.

Jak izolovaná PK, tak izolovaná LK stimulace vedla u většiny nemocných 
k výraznému rozšíření QRS komplexu, nicméně pozorovali jsme trend k menšímu 
rozšíření QRS komplexu při RVS stimulaci v porovnání s izolovanou stimulací 
RVA (Obr.12). BiV vedla 
ve všech případech kromě 4 
k zúžení QRS komplexu       
a toto zúžení bylo 
výraznější v RVS skupině. 
Nejmarkantnější zúžení 
QRS komplexu jsme přitom
pozorovali při kombinaci 
stimulace RVS a laterální/ 
posterolaterální stěny LK. 

V průběhu 12 
měsíčního sledování vedla 
BiV k výraznému zlepšení 
NYHA třídy a LVEF, které 
bylo srovnatelné mezi RVS 
a RVA skupinou, i když byl 
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přítomen trend k mírně lepším výsledkům u RVS (Obr.13). Nejpodstatnějším 
rozdílem mezi oběma skupinami byl rozdíl v míře reverzní remodelace hodnocené 
pomocí redukce LVEDD. Ta byla výrazně vyjádřena u nemocných v RVS skupině 
již od 3.měsíce terapie, zatímco u RVA skupiny se LVEDD podstatněji nezměnil 
ani po 12 měsících CRT (Obr.14). Navíc 96% nemocných, u nichž jsme                 
po 12 měsících pozorovali redukci LVEDD >4mm, patřilo do skupiny RVS. 
Reverzní remodelace v druhé skupině byla rovněž pozorována, ale až v delším 
horizontu (24-36 měsíců).

Změna LVEDD po 12 měsících CRT korelovala se stupněm zlepšení 
LVEF (r=0.436, p<0.001). Nenašli jsme však žádnou korelaci mezi redukcí 
LVEDD a všemi sledovanými EKG parametry a diskriminační analýza nenalezla 
vedle polohy PK elektrody na midseptu resp. v hrotu PK žádný další faktor 
predikující tuto redukci LVEDD.
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4. VLIV ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO 
    A INTERVENTRIKULÁRNÍHO ZPOŽDĚNÍ 
    NA SRDEČNÍ VÝDEJ PŘI CRT
V souladu s výsledky studie 2 jsme i v této práci pozorovali tendenci 

k nižšímu CO u pacientů s DKMP než u těch s ICHS. Při konfiguraci, která vedla 
k nejlepším hemodynamickým výsledkům (BiV s preexcitací LK o 4ms a S-AVD 
120ms) dosahoval CO u DKMP průměru 3871 ml/min, kdežto u ICHS 4189 
ml/min. 

Všechny změny atrioventrikulárního i interventrikulárního zpoždění 
(AVD, VVD) byly prakticky okamžitě následovány změnou CO, který se následně 
již při daném nastavení neměnil. S vyjímkou testování různých S-AVD u BiV-LV 
stimulace jsme nezaznamenali mezi jednotlivými kroky v AVD i VVD statisticky 
významné rozdíly. Významný byl však rozdíl mezi maximální a minimální 
hodnotou CO při testování S-AVD, P-AVD a VVD u jednotlivých srtimulačních 
režimů.

K největšímu zvýšení 
CO vedlo nastavení S-AVD na 
120ms a P-AVD na 140-150ms 
a to u všech 3 testovaných 
režimů (1/ BiV-LV = 
biventrikulární stimulace 
s preexcitací LK    o 4ms, 2/ 
BiV-RV = biventrikulární 
stimulace s preexcitací PK o 
4ms, 3/ LVP).                 LVP a 
BiV-LV vedly ke srovnatelným 
výsledkům (Obr.15). 

Nenašli jsme korelaci 
mezi hodnotou optimálního 
AVD a PQ intervalem ani šíří 
QRS komplexu nebo mírou jeho 
zúžení. 

CO byl konstantně 
vyšší při preexcitaci LK (BiV-
LV). Optimální VVD ležel                
ve většině případů v rozmezí    
4-12ms. Naproti tomu 
preexcitace PK (BiV-RV) byla 
spojena s nejhoršími výsledky   
a to u všech nemocných kromě 
dvou. Konkrétně se jako 
nejhorší jevila preexcitace PK   
o 4ms (Obr.16).
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DISKUSE

1. AKTIVAČNÍ SEKVENCE KOMOR PŘI RŮZNÝCH 
    REŽIMECH KARDIOSTIMULACE
Studie 1 prokázala, že aktivační sekvence komor u nemocných s CHSS 

může být značně interindividuálně variabilní a že tato variabilita závisí jak            
na 1/ typu poruchy nitrokomorového vedení, tak také na 2/ zvoleném 
kardiostimulačním režimu a 3/ umístění stimulačních elektrod. Navíc může být 
modifikována i základním onemocněním, konkrétně přítomností a lokalizací jizev3. 

Jedním z hlavních přínosů této studie byl popis fenoménu fúze mezi 
stimulací indukovanou a spontánní aktivací při různých typech kardiostimulace      
a také faktorů, které stupeň fúze ovlivňují. V souladu s naším pozorováním, že 
kvalita AV převodu významně ovlivňuje efekt jednotlivých stimulačních režimů 
díky stupni fúze se spontánním vedením, jsou výsledky dalších studií. V nich bylo 
zjištěno, že LVP vede ke srovnatelnému zlepšení jako BiV u nemocných             
s PR intervalem ≤ 200ms, zatímco u nemocných s AV blokádou jakéhokoliv stupně 
je LVP jednoznačně horší v porovnání s BiV13. Naše data však ukazují i na to,        
že fúze se může uplatňovat i v případě BiV nebo Bif, čímž modifikuje stupeň    
intra- i interventrikulární resynchronizace a posouvá místo nejpozdější aktivace. 
Naše studie byla zaměřena výhradně na popis šíření elektrické aktivace po 
myokardu komor, nicméně existují i práce, které popisují vzájemnou vazbu mezi 
fúzí ovlivněnou aktivační sekvencí komor a hemodynamickým zlepšením4,10,12.

Dalším podstatným přínosem této studie je srovnání BiV s dalším typem 
kardiostimulace, Bif, o kterém bylo na základě prvních studií23 uvažováno jako       
o možné a technicky schůdnější  alternativě CRT. Jasně jsme prokázali, že pouze 
BiV, resp. LVP v přítomnosti fúze jsou schopné významně zkrátit aktivační čas LK 
a stupeň interventrikulárního zpoždění, tedy stupeň intra- a interventrikulární 
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elektrické dyssynchronie. Naproti tomu Bif vede jen k mírnému zkrácení 
aktivačního času LK, zato však výrazně prodlužuje interventrikulární zpoždění        
a charakter aktivace LK připomíná situaci při LBBB. V souladu s tím jsou i naše 
výsledky dlouhodobého sledování kohorty nemocných s Bif stimulací, které 
ukazují, že u převahy nemocných (13/19) nedošlo po implantaci k žádnému 
významnějšímu zlepšení klinického stavu resp. echokardiografických nálezů. 
Naopak, v průběhu prvních 12 měsíců od implantace 6/19 pacientů zemřelo nebo 
podstoupilo transplantaci srdce pro další progresi CHSS. Vzhledem k těmto 
nepříznivým výsledkům jsme se spíše soustředili na hodnocení dvou předchozích, 
slibnějších typů kardiostimulace, BiV a LVP.

2. SROVNÁNÍ EFEKTU LVP A BiV PŘI ZÁTĚŹI 
Výsledky studie 2 ukazují, že LVP má srovnatelný vliv na minutový výdej 

(CO) jako BiV, resp. že LVP je spojena s mírně lepšími výsledky v klidu a během 
nižších stupňů zátěže. Při vyšším stupni zatížení jsou výsledky obou srovnatelné. 
Tento závěr je v souladu s pozorováním jiných15, kteří příčinu tohoto jevu hledají 
ve změnách trvání jednotlivých systolických a diastolických intervalů v průběhu 
srdečního cyklu. Jak bylo zmíněno v úvodu, resynchronizace při LVP je dána 
simultánním prodloužením elektromechanického intervalu různých stěn LK, ovšem 
za cenu prodloužení preejekční periody LK a zkrácení plnící fáze komor14,15. Právě 
tyto změny mohou být zodpovědné za menší vzestup CO během zátěže při LVP, 
kdy se plnění komor a srdeční frekvence stávají dominantními faktory 
ovlivňujícími hemodynamiku. Dopad délky isovolumických časů na výši CO           
a toleranci zátěže podporuje také pozorování, že jejich zkrácení při BiV                   
je prediktorem akutního zvýšení VO2max při spiroergometrii24.  

V rozporu s pozorováním jiných15, byl v naší studii efekt LVP na CO 
srovnatelný, ale ne horší v porovnání s BiV při vyšších stupních zátěže. Příčinou 
těchto rozdílů může být fakt, že jsme testovali neselektovanou populaci nemocných 
s CRT, z nichž většina měla normální AV vedení, díky němuž se mohla                  
na příznivých výsledcích LVP podílet fúze LVP se spontánní aktivací. Naproti 
tomu jiné studie15,25 byly zaměřeny výhradně na nemocné s AV blokádou, kde        
se fenomén fúze uplatnit nemohl. Stejný mechanismus může vysvětlit také 
srovnatelnou maximální dosaženou zátěž v průběhu obou typů stimulace v naší 
studii v porovnání s horší tolerancí zátěže při LVP ve studiích jiných25. 

Pozorovali jsme dále, že lepší výsledky při LVP v porovnání s BiV byly 
častěji přítomné u nemocných s DKMP než u nemocných s ICHS. Vysvětlením 
mohou být rozdíly ve vyjádření intra- a interventrikulární dyssynchronie 
pozorované mezi DKMP a ICHS3. Totiž, že u DKMP se častěji setkáváme 
s výraznější inter- než intraventrikulární dyssynchronií, zatímco v případě ICHS     
je aktivační sekvence LK často značně variabilní díky přítomnosti jizev a spojená 
s převažující intraventrikulární dyssynchronií. LVP proto může redukovat 
interventrikulární zpoždění u DKMP, zatímco pro dosažení resynchronizace 
v případě ICHS může být nezbytná spíše simultánní aktivace z několika míst.
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3. OPTIMALIZACE POLOHY PRAVOKOMOROVÉ   
    ELEKTRODY PŘI CRT
Studie 3 byla první studií vůbec, která se zaměřila na zhodnocení efektu 

umístění PK elektrody při BiV stimulaci na dlouhodobé zlepšení. Její výsledky 
potvrdily naši hypotézu, že selekce vhodného místa PK stimulace může ovlivnit 
dlouhodobé klinické výsledky CRT a stupeň reverzní remodelace LK a že oblast 
midsepta (RVS) je v této indikaci nadřazená stimulaci z oblasti horu PK (RVA).
Umístění na RVS je navíc bezpečné a relativně snadno technicky dosažitelné.

Důvodem, proč jsme se na tuto tematiku zaměřili bylo pozorování řady 
studií, že dlouhodobá stimulace z RVA je spojena s řadou negativních konsekvencí, 
jakými jsou zhoršení systolické a diastolické funkce, poruchy regionální perfuse 
myokardu a kinetiky stěn LK a v dlouhodobém horizontu rovněž manifestace         
a/nebo progrese CHSS s rozvojem mikrostrukturálních změn a asymetrické 
hypertrofie LK7. Důvodem těchto změn je podle všeho nefyziologický charakter 
komorové aktivace s výrazným prodloužením intra- i interventrikulární 
dyssynchronie, jak nakonec demonstrovala i studie 1 této disertace.

Tato pozorování vedla k hledání alternativních míst PK stimulace, která 
by byla spojena s příznivějšími výsledky. Testován byl především výtokový trakt 
PK a oblast septa v blízkosti větvení Hisova svazku. Ačkoliv závěry těchto studií 
nejsou zcela jednoznačné (především v případě výtokového traktu PK), převaha 
z nich ukazuje na mírně lepší výsledky při použití těchto alternativnívh míst. Navíc 
diskrepance mezi výsledky zmíněných prací mohou být významně ovlivněny            
i těmito faktory: 1/ místo stimulace PK bylo odlišné studie od studie a je velmi 
pravděpodobné, že zejména v případě umístění ve výtokovém traktu byla elektroda 
daleko od převodního systému, který by zajistil rychlé rozšíření aktivace                
po zbývajícím myokardu komor, 2/ některé změny, jakými jsou regionální poruchy 
perfuse a kinetiky komor, jsou časově závislé a objevují se ne dříve než                  
po 6 měsících trvalé kardiostimulace6. Proto příliš krátký follow-up nemusí odhalit 
rozdíly způsobené alternativním umístěním PK elektrody. V souladu s tímto 
závěrem mohou být i výsledky naší studie, které prokázaly, že reverzní remodelace 
LK se objeví i u RVA pacientů, ale až za 2-3x delší dobu než v případě umístění 
elektrody na midseptu. Z podobných důvodů můžeme nalézt nejisté závěry              
u nečetných studií, které sledovali akutní hemodynamické změny při CRT 
v závislosti na poloze PK elektrody16,26. V těchto studiích se zdálo, že poloha PK 
elektrody významněji hemodynamiku při biventrikulární stimulaci nemění. 

Ačkoliv studie 1 prezentuje graf (Obr.7), který ukazuje na jistou vazbu 
mezi šíří QRS komplexu, interventrikulárním zpožděním a aktivačním časem LK   
a výsledky studie 3 ukazují na rychlejší aktivaci komor (hodnoceno šíří QRS 
komplexu) jak při izolované RVS stimulaci, tak při BiV s touto pozicí PK 
elektrody, neprokázali jsme korelaci mezi stupněm reverzní remodelace a stupněm 
zúžení QRS komplexu pod vlivem CRT, podobně jako většina jiných studií43,112. 
Vysvětlením může být fakt, že šíře QRS komplexu odráží spíše časovou než 
časoprostorovou resynchronizaci, která je při CRT ovlivněna více5.
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4. VLIV ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO 
    A INTERVENTRIKULÁRNÍHO ZPOŽDĚNÍ 
    NA SRDEČNÍ VÝDEJ PŘI CRT
V souladu s výsledky jiných studií8,9 jsme zjistili, že akutní efekt CRT je 

závislý nejen na zvoleném stimulačním režimu a poloze elektrod, ale do určité míry 
také na nastaveném AV zpožděním (AVD) a míře preexcitace jedné komory ve 
vztahu ke komoře druhé (VVD).  

Vzhledem k pozorování jiných, že AVD kratší než 90ms má                     
na kontraktilitu a plnění LK minimální vliv a že maximální efekt lze pozorovat 
v rozmezí 100-160ms8, zaměřili jsme se v naší studii na detailnější testování právě 
tohoto intervalu a to jak pro S-AVD (síněmi spouštěnou komorovou aktivaci), tak 
pro P-AVD (AV sekvenční stimulaci). Důvodem bylo také to, že ve většině 
předchozích studií bylo použito kroků 25-30ms mezi jednotlivými kroky AVD        
a navíc byl často testován pouze jeden AVD, tj. S-AVD nebo P-AVD8,9. 

V souladu s našimi hypotézami jsme prokázali, že optimální AVD u CRT 
je zpravidla kratší než v případě standardních kardiostimulátorů a že síněmi 
spouštěná komorová aktivace vede k lepším výsledkům než AV sekvenční 
stimulace, což je v souladu s pozorováním jiných28.

U většiny nemocných bylo možné nalézt optimální S-AVD i P-AVD, 
protože změny CO při použití různých AVD sledovaly křivku s maximem kolem 
120ms pro S-AVD a 140ms pro P-AVD a minimem při použití nejkratšího               
a nejdelšího AVD. K podobným hodnotám optimálního AVD dospěli i jiní29,30.     
Na druhou stranu jsme našli i nemocné, u nichž se CO měnil pouze málo              
při nastavení různých AVD a takové, u nichž bylo optimum posunuto více k vyšším 
hodnotám, což je rovněž v souladu s pozorováním dalších prací9,31 a podporuje tak 
význam individuálního přístupu k optimalizaci AVD, protože prediktor tohoto 
chování není znám. Navíc některé práce naznačují, že dlouhodobé klinické 
výsledky jsou lepší u nemocných s individuálně optimalizovaným AVD než          
při použití empirické hodnoty AVD30,31.

Ve vztahu k VVD se ukazuje, že preexcitace jedné komory o více než    
40-60ms ve vztahu ke komoře druhé je většinou spojena s hemodynamickým 
zhoršením15,32. Naše prvotní výsledky (nepublikované ve finální podobě článku) 
ukazovaly, že ke zhoršení CO dochází již při preexcitaci >20ms. Z těcho důvodů     
a také proto, že většina ostatních prací testovala VVD v krocích po 20ms, což jsou 
dle našeho názoru příliš velké kroky, jsme se v naší studii zaměřili na detailní 
testování VVD v intervalu 0-20ms. Ukázalo se přitom, že největší zvýšení CO bylo 
možno pozorovat při preexcitaci LK v rozmezí 4-12ms u většiny nemocných naší 
studie, zatímco preexcitace PK byla spojena s výrazně horšími výsledky. 
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LIMITACE STUDIÍ

Hlavní limitací studií byla omezená velikost studovaného souboru. 
Vzhledem k časové náročnosti studií 1, 2 a 4 a v případě studie 1 také vzhledem 
k potenciálním rizikům vyplývajícím z invazitivy procedury však nebylo možno 
provést testování na větších souborech. Přes toto omezení si myslíme, že získané 
výsledky byly reprezentativní. 

Ve studii 1 lze za limitaci považovat sledování změn pouze na úrovni 
elektrické aktivace srdce, bez současných dat o změnách na úrovni sekvence 
komorové kontrakce. Je však nutné připomenout, že on-line sledování mechanické 
dyssynchronie v průběhu výkonu je nedostupné v rutinní klinické praxi doposud      
a že v době realizace této studie bylo zatím jen málo dat o použití echokardiografie 
při posuzování typu a rozsahu dysynchronie komorové kontrakce. 

Jistou námitkou ve studii 3 může být nestejná velikost obou studovaných 
populací. Přesto si však myslíme, že jejich porovnání i uvedené závěry jsou validní, 
protože vstupní charakteristiky obou skupin byly kromě věku zcela srovnatelné a to 
včetně zastoupení ICHS a polohy LK elektrody mezi skupinami. Jiným problémem 
v této studii může být použití LVEF a LVEDD jako jediných markerů reverzní 
remodelace LK. LVEDD však představuje standardizované měření s prokázanou 
reprodukovatelností ve vztahu k volumetrickým změnám. 

Může se rovněž vyskytnout jistá rezervovanost ve vztahu k použití 
velocity-time integrálu k měření CO. Validita této metody pro neinvazivní odhad 
CO v klidu však byla potvrzena předešlými studiemi33, její zhodnocení při zátěži je 
však samozřejmě limitováno. K minimalizaci vlivu různých proměnných jsme 
navíc měření CO prováděli na konci každé 3.minuty zátěže, tedy v době 
pravděpodobného dosažení steady-state. Navíc jsme pro každý stupeň zátěže 
kalkulovali průměrnou hodnotu z alespoň 3 po sobě následujících stahů.

Stejného přístupu jsme použili také v případě studie 4. V souvislosti 
s optimalizací AVD a VVD však stále existuje nejednotnost v otázce nejvhodnější 
metody pro jejich stanovení. Většina parametrů vychází z hodnocení 
transmitrálního průtoku a u některých z nich byla prokázána dobrá korelace 
s invazivně měřeným dp/dtmax29. Je však potřeba říci, že výsledky různých studií 
stran efektu CRT na diastolickou funkci nejsou jednotné, často spíše 
kontroverzní4,26. Proto a také vzhledem k tomu, že cílem CRT je především zlepšit 
čerpací funkci srdce, zaměřili jsme se v naší studii na hodnocení vlivu AVD a VVD 
na tepový výdej, resp. CO. Navíc některé práce naznačují, že použití VTI formule 
z výtokového traktu LK lépe predikuje vzestup tepového výdeje LK než metody 
založené na hodnocení transmitrálního průtoku34. Jinou námitkou u studie 4 může 
být, že optimalizace AVD a VVD byla prováděna pouze v klidu a že se optima 
obou parametrů mohou při zátěži lišit. Tolerance zátěže u nemocných indikovaných 
k CRT je však i přes zlepšení při CRT často limitovaná, jak ukazují výpisy z paměti 
přístrojů při jejich pravidelné interogaci.
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SOUHRN

Srdeční resynchronizační terapie (CRT) představuje akceptovanou formu 
terapie některých nemocných s pokročilým CHSS, jejíž akutní i dlouhodobý efekt 
byl potvrzen v řadě klinických studií. Nedávno bylo rovněz potvrzeno, že CRT 
příznivě ovlivňuje i mortalitu a výskyt hospitalizace pro srdeční selhaní. Efekt CRT 
je však značně interindividuálně variabilní a u řady nemocných ke zlepšení 
nedochází vůbec.

Ačkoliv je identifikace vhodných kandidátů zřejmě klíčovým 
předpokladem redukujícím množství těchto CRT non-responderů, existují i další 
faktory, peri- i postimplantační, ovlivňující finální efekt CRT. Tato disertace byla 
zaměřena na některé z těchto proměnných:

1/ První z nich je selekce vhodného stimulačního režimu. V této disertaci 
jsme hodnotili efekt 3 z nich, které se jevily být rovnocennými alternativami CRT   
– biventrikulární stimulace (BiV), izolovaná stimulace LK (LVP) a bifokální 
stimulace PK (Bif). Ukázalo se, že první dva stimulační režimy, tj. BiV (simultánni 
stimulace obou komor) a LVP, vedou ke srovnatelnému akutnímu 
hemodynamickému zlepšení v klidu. Studie 2 této disertace rovněž prokázala 
srovnatelný efekt obou při zátěži.

Studie 1 navíc pomohla vysvětlit příčinu tohoto ekvivalentního efektu BiV 
a LVP  díky popisu aktivační sekvence komor, která se díky fúzi 2 aktivačních vln 
nad LK přibližuje fyziologické. Naproti tomu třetí stimulační režim, Bif (simultánní 
stimulace PK z oblasti hrotu a výtokového traktu), je jen vyjímečně spojena 
s klinickým zlepšením. Pravděpodobnou příčinou tohoto rozdílu mezi BiV a LVP 
na jedné straně a Bif na straně druhé je neschopnost Bif výrazněji ovlivnit 
intraventrikulární dyssynchronii.

2/ Vedle selekce stimulačního režimu je finální efekt CRT výrazně 
modifikován také volbou místa stimulace komor. Řada studií se v minulosti 
zaměřila na hledání optimálního místa stimulace LK. Volbě místa stimulace PK    
při BiV však bylo věnováno pouze málo pozornosti. Naše studie byla první, která 
popsala rozdíly v dlouhodobých výsledcích BiV v závislosti na umístění PK 
elektrody (studie 3). Výraznější a časnější reverzní remodelaci LK při BiV jsme 
pozorovali při stimulaci z oblasti midsepta PK v porovnání se standardním 
umístěním PK elektrody v hrotu. Tento efekt si vysvětlujeme tím, že nefyziologická 
aktivační sekvence komor při použití stimulace z hrotu PK se všemi jejími 
známými hemodynamickými konsekvencemi redukuje finální efekt BiV.

3/ Benefit CRT je dále ovlivněn, alespoň částečně, volbou vhodného 
atrioventrikulárního a interventrikulárního zpoždění (AVD a VVD), které 
modifikují stupeň inter- a/nebo intraventrikulární resynchronizace. Studie 4 této 
disertace ukázala, že se srdeční výdej mění v závislosti na zvoleném AVD a VVD 
s optimem okolo 120ms pro sensed AVD a 140ms pro paced AVD a preexcitací LK
o 4-12ms. Variace v odpovědi na změnu AVD a VVD pozorovaná u některých 
nemocných však ukazuje na vhodnost individuálního přístupu k optimalizaci těchto 
intervalů.
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BRIEF SUMMARY OF THE PhD THESIS

Cardiac resynchronization therapy (CRT) represents an accepted treatment 
modality in patients with advance chronic heart failure, acute and long-term benefit      
of which was confirmed in several clinical trials. Recently, reduced mortality and rate  
of hospitalization for heart failure were also demonstrated. However, response to CRT  
is interindividually highly variable with a substantial proportion  of CRT recipients who 
do not respond to this therapy. 

Although the identification of suitable candidates is probably the most 
important factor in the reduction of the rate of non-responders, some other determinants, 
peri- and post-implant, may substantially affect the final effect of CRT. The present PhD 
focused on some of these variables:

1/ First of them is a selection of the appropriate pacing mode. This PhD 
evaluated effect of 3 pacing modalities that have been proposed as alternatives of CRT  
– biventricular pacing (BiV), single-site left-ventricular pacing (LVP) and right-
ventricular bifocal pacing (Bif). It was clearly shown that the first two pacing strategies, 
BiV (it is simultaneous pacing of both ventricles) and LVP, cause comparable acute 
hemodynamic improvement at rest. Study No.2 of this PhD confirms that                      
the comparable effect of BiV and LVP is preserved also during the exercise. 

In addition, study No.1 describes the character of ventricular activation during 
all 3 pacing strategies and explains the reasons for comparable hemodynamic benefit     
of BiV and LVP by restoration of more physiological activation sequence with merge  
of two activation wave fronts in the middle of the left ventricle. On the contrary, based 
on our experience from the long-term follow-up, Bif (simultaneous pacing from           
the apex and outflow tract of the right ventricle) is only rarely associated with             
the clinical improvement. Possible reasons for the inferiority of Bif as compared to BiV 
and/or LVP on the electrical level is the inability to correct the intraventricular 
asynchrony by Bif.

2/ Besides the selection of pacing mode, the pacing site is very important 
determinant affecting the final outcome of CRT. Optimal regions for insertion              
of the left-ventricular lead were studied by many investigators in the past. However,   
the issue of proper right-ventricular (RV) lead positioning in BiV was not addressed 
before. In fact, our study has been the first one that has demonstrated incremental 
benefit when using RV midseptal region as compared to RV apex for long-term BiV 
(study No.3). More significant and earlier reverse remodeling of the ventricles has been 
observed when paced from the midseptal region.

3/ Last, but not least, the final benefit of CRT is titrated, at least partially,                  
by the atrioventricular and interventricular delay programming (AVD and VVD) due to 
modification of the degree of inter- and/or intraventricular resynchronization. Study 
No.4 of this PhD indicates that the cardiac output changes with selected AVD and VVD, 
with the optimum usually around 120ms and 140ms for sensed and paced AVD resp. 
and preexcitation of the left ventricle in range 4-12ms for the VVD. Variable response  
to changed AVD and VVD setting in some patients, however, suggest the superiority        
of their individually-based optimization.
_______________________________________________________________________
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