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i.

Úvod

Pravděpodobně první práce poukazující na špatnou prognózu nemocných s poruchou
nitrokomorového převodu je práce Oppenheimera a Rotschilda z elektrokardiografické
laboratoře nemocnice Mount Sinai v New Yorku. Tato práce byla přednesena na 68. výročním
setkání American Médical Association v New Yorku v červnu 1917. Autoři ve své laboratoři
zachytili 58 případů poruchy nitrokomorového převodu charakterizované mj. rozšířením QRS
komplexu nad 0,1 s. Dvanáct nemocných z tohoto souboru se ztratilo z dalšího sledování,
zbylých 46 nemocných mělo dvouletou mortalitu 48 %. Z popisu fyzikálního nálezu je patrno,
že se jednalo o soubor pacientů se srdečním selháním. 1

1.1.

Rozšíření QRS komplexu u ischemické choroby srdeční

Zpočátku historie EKG vyšetření se pozornost upírá především k akutním ischemickým
událostem. Pravděpodobně první práce poukazující na horší prognózu infarktu myokardu při
rozšířeném QRS komplexu pochází z roku 1938. Analyzuje osudy 375 nemocných s akutní
okluzí koronární tepny. Z uvedeného počtu nemocných měl QRS komplex šíři alespoň 0,12 s
u 57 nemocných. Mortalita nemocných se štíhlým QRS byla 23 %, nemocných se šíří QRS
0,12-0,13 s 27 % a z nemocných se šíří QRS 0,14-0,20 s zemřelo dokonce 51 %. 2
V období rozvoje koronárních jednotek, monitorace rytmu a přesnější diagnostiky
infarktu myokardu koncem 60. a začátkem 70. let byly předchozí poznatky řadou prací
potvrzeny. Jones publikoval v r. 1977 analýzu 556 nemocných s akutním infarktem myokardu
hospitalizovaných na koronární jednotce. 362 z nich s normálním A V převodem mělo
mortalitu 7,2 %, 72 nemocných s levým předním hemiblokem (LAH) mělo mortalitu 12,5 %,
32 nemocných s levým zadním hemiblokem (LPH) 18.8 %, 23 nemocných s blokádou levého
raménka Tawarova (BLRT) 60,9 %. 3

Jak pokračoval vývoj medicíny, stala se na přechodnou dobu standardem v léčbě
akutního infarktu myokardu trombolytická léčba. V této éře byla publikována řada prací,
zajímavé jsou především metaanalýzy. První metaanalýza zabývající se mj. prognózou
infarktu myokardu při raménkové blokádě se objevila v r. 1994. Byly do ní zahrnuty všechny
studie, ve kterých bylo nejméně 1000 pacientů s akutním infarktem myokardu randomizováno
k podání trombolytické léčby či placeba. Celkem bylo analyzováno 9 studií s 56800 pacienty.
4 % nemocných měla raménkovou blokádu. Nemocní léčení trombolýzou měli mezi dny 0 až
35 mortalitu 9,6 %, zatímco nemocní léčení konservativně měli mortalitu 11,5 %. Pacienti, se
zjištěnou raménkovou

blokádou na vstupním EKG měli největší mortalitu ze všech

analyzovaných EKG změn: konservativně léčení 23,6 %, fibrinolyticky léčení 18,7 %.
Pacienti s elevacemi ST úseku na přední stěně měli druhou nej vyšší mortalitu (konservativně
léčení 16,9 %, fibrinolyticky léčení 13,2 %). Všechny ostatní skupiny (ST elevace na spodní
stěně, ST elevace jinde, ST deprese, jiné změny či abnormity v EKG) měly mortalitu výrazně
nižší. Současně se ukázalo, že největší profit z trombolýzy měli nemocní s raménkovou
blokádou či ST elevacemi. Trombolýza neovlivnila mortalitu u nemocných bez ST elevací,
nebo s raménkovou blokádou spojenou s ST depresemi. Nebyly však analyzovány konkrétní
typy raménkových blokád a jejich vliv na mortalitu. 4
Práce zabývající se vlivem blokády pravého raménka Tawarova (BPRT) na prognózu
infarktu myokardu v éře trombolytické léčby byla publikována Malgarejem-Morenem v r.
1997. Studie byla prováděna prospektivně vletech 1992-1994 a zahrnula 1238 po sobě
jdoucích nemocných přijatých pro akutní infarkt myokardu (anamnéza kratší než 24 hod.).
681 (55 %) bylo léčeno trombolýzou. BPRT byl dokumentován u 135 (10,9 %) nemocných,
tito nemocní byli rozděleni na nemocné se starou blokádou (34,1 %), s n o v ě vzniklým
blokádou (37,8 %) a neurčeným stářím blokády (28,1 %). Dále byly skupiny děleny podle
izolovaného BPRT (56 %) či bifascikulárního blokády (44 %). Nemocní s BPRT měli větší
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incidenci srdečního selhání (46 % versus 24 %) a nutnosti implantace kardiostimulátoru (11
% versus 3,6 %). Hospitalizační mortalita byla vyšší u nemocných s raménkovou blokádou
(25,9 % versus 9,9 %), jednoroční mortalita byla rovněž vyšší (40,7 % versus 17,6 %).
Nejvyšší mortalitu měli nemocní s nově vzniklou blokádou (58,8 % za rok) a bifascikulárním
blokádou (54,2 % za rok), čehož příčinou byla zřejmě velikost koronární léze, neboť tyto
podskupiny měly rovněž nejvyšší hodnoty kreatinkinázy (CK). ?
Detailnější analýza raménkových blokád byla provedena retrospektivně v souboru
nemocných zahrnutých do studie GUSTO-I. Tato studie srovnávala různé strategie podávání
trombolytické léčby (všichni zařazení pacienti dostali trombolytikum) a probíhala v letech
1991-1993. Z 26003 nemocných zařazených do studie v Severní Americe mělo raménkovou
blokádu na vstupním EKG 420 osob. 131 nemocných mělo BLRT, 289 mělo BPRT (samotný
u 133 nemocných, s LAH 145 nemocných, s LPH 11 nemocných). Do kontrolní skupiny byl
vybrán odpovídající počet pacientů ze zbytku souboru tak, aby se tito nemocní nelišili věkem
a vstupní mírou srdečního selhání podle Killipových tříd. Většina nemocných s raménkovou
blokádou měla infarkt myokardu přední stěny. Nemocní s raménkovou blokádou měli vyšší
třicetidenní mortalitu (18 % versus 11 %). Při analýze podle typu raménkové blokády měli
nejvyšší mortalitu nemocní s BPRT a LAH (23 %), pak s izolovaným BPRT (21 %), zatímco
nemocní s BLRT či BPRT s LPH se nelišili od kontrol (mortalita v obou skupinách byla 10
%). I přesto, že kontroly byly vybírány podle vstupní Killipovy třídy, měli nemocní
s raménkovou blokádou častější vznik kardiogenního šoku (19 % versus 11 %). 256
nemocných s raménkovou blokádou bylo vyšetřeno koronarograficky. Léze, která vedla
k infarktu myokardu, byla v případě BPRT nejčastěji v povodí levé věnčité tepny (kmen 2 %,
rámus interventricularis anterior 58 %, rámus circumflexus 8 %), zatímco BLRT byl v povodí
pravé věnčité tepny (44%). Samozřejmě tato studie stejně jako i ostatní randomizované studie
zabývající se léčbou akutního infarktu myokardu trpí určitým vlivem selekčního výběru. Ten
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spočívá hlavně v tom, že diagnóza akutního infarktu myokardu při BLRT je obtížná, proto
nemocní s tímto EKG nálezem nejsou zařazováni do studií tak, jak odpovídá výskytu této
převodní

poruchy

a

rovněž

ostatní

diagnostická

kriteria

(bolest

na

hrudi,

elevace

kardiospecifických enzymů) musejí být jednoznačnější, než je tomu u pacientů s typickými
ST elevacemi. 6
Metodicky pečlivá studie výskytu a klinického významu raménkových blokád u
nemocných s infarktem myokardu léčeným trombolytiky je od Newbyho. Jednalo se o 681
nemocných zařazených do studií GUSTO 1 a TAMI 9. Nemocní byli monitorováni 36 až 72
hodin 12-svodovým EKG systémem firmy Mortara (Mortara Instrument Inc., Milwaukee,
USA), který jednak automaticky hodnotil EKG, jednak zaznamenával EKG v případě změny
ST úseku, či bez denivelací ST úseku nejméně l x za 20 min. Tento systém byl tedy velice
sensitivní k záchytu transitorních raménkových blokád. Z celkového počtu nemocných mělo
228 jedinců infarktovou lézi v povodí ramus interventricularis anterior a z nich 79 (34,6 %)
mělo

raménkovou

blokádu.

Infarktovou

lézi

v povodí

ramus

circumflexus mělo

75

nemocných, z nich raménková blokáda byla u 10 jedinců (13,3 %). Infarktová léze byla
přítomna v povodí pravé věnčité tepny u 290 nemocných, z nich 53 (18,2 %) mělo
raménkovou blokádu. Celkově byla raménková blokáda zjištěna u 161 nemocných (23,6 %),
z čehož 125 (18,4 %) nemocných mělo transitorní blokádu. Z tohoto počtu byl BPRT u 89
nemocných, BLRT u 48 nemocných, alternující (BLRT střídající se s BPRT) u 24
nemocných. Léze v povodí ramus circumflexus vždy způsobila BPRT. Léze v povodí ramus
interventricularis anterior a pravé věnčité tepny způsobovaly jak BPRT, tak BLRT. Trvalá
raménková blokáda byla spojena s třicetidenní mortalitou 19,4 %, transientní raménková
blokáda s 5,6 %, mortalita nemocných bez raménkové blokády byla 3,5 %. Pacienti
s raménkovou blokádou měli větší postižení věnčitých tepen, vyšší maximální hodnotu CK,
nižší ejekční frakcí (EF) levé komory (LK), byli starší, v anamnéze měli častěji již prodělaný
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infarkt myokardu (IM), cukrovku nebo hypertenzi. Ačkoli byla mortalita ve skupině BLRT
vyšší (36,4 %) než ve skupině BPRT (12 %), vzhledem k malým číslům nebyl rozdíl
statisticky významný. 7
Početně největší mortalitní studií u akutního infarktu myokardu je práce vycházející
z Národního registru infarktu myokardu 2 (NRMI 2) vedeného v USA. Mezi 1. červnem 1994
a 30. dubnem 1997 byla do registru zahrnuta data od 510044 pacientů s akutním infarktem
myokardu z 1571 nemocnic. Vlastní analýza byla prováděna na skupině 297832 nemocných
splňujících příslušná diagnostická kriteria akutního infarktu myokardu. Z nich BPRT mělo 6,2
% nemocných, BLRT 6,7 % nemocných. Pacienti s raménkovou blokádou byli starší, měli
více

přidružených

onemocnění,

méně

často

dostávali

kyselinu

acetylosalycilovou

a

betablokátor v prvních 24 hodinách. Hospitalizační mortalita nemocných s BLRT byla 22,6
%, s BPRT byla 23 % a bez raménkové blokády 13,1 %. Přítomnost BPRT zvyšovala riziko
úmrtí o 64 %, přítomnost BPRT o 33 %. Zvýšení rizika spojeného s BLRT bylo srovnatelné
se zvýšením rizika spojeného s přítomností ST elevací bez raménkové blokády, které dosáhlo
35 %. 8
Vztah třicetidenní mortality a šíře QRS komplexu v trombolytické éře léčby infarktu
myokardu hodnotil Hathaway. V roce 1998 publikoval retrospektivní analýzu dat ze studie
GUSTO I (probíhající vletech 1990-1993), kam bylo celkem zahrnuto 41021 nemocných
s akutním infarktem myokardu do 6 hodin od vzniku symptomů a elevací ST úseku. Cílem
analýzy bylo odhalit na vstupním EKG prognostické ukazatele významné pro třicetidenní
mortalitu. Nej významnějším ukazatelem byl součet absolutních hodnot denivelace ST úseku,
srdeční frekvence a šíře QRS komplexu. Význam šíře QRS komplexu byl ale mnohem větší u
nemocných s infarktem přední stěny než s infarktem jiné lokalizace. Jedním z důvodů může
být odlišná mortalita, která byla u pacientů s infarktem přední stěny 9 % a s infarktem spodní
stěny 5 %. Do studie ale nebyli zahrnuti pacienti s BLRT, stimulací, či komorovou arytmií na
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vstupním EKG, neboť tyto křivky znemožňovaly stanovit správnou diagnózu infarktu
myokardu. Ze zařazených poruch nitrokomorového vedení měl největší mortalitu BPRT (17

Autoři z Mayo Clinic v Rochesteru se soustředili na vliv šíře QRS komplexu bez
splněných diagnostických kriterií BLRT na prognózu IM. Analyzovali všechny nemocné,
kteří byli přijati na koronární jednotku pro akutní infarkt myokardu v období 1.1.1998 až
28.3.1998. Z tohoto důvodu bylo přijato 907 nemocných. Řada z nich byla vyřazena pro
raménkové blokády, stimulovaný rytmus, chybějící informovaný souhlas pro zařazení do
retrospektivních studií apod. Zbylo 781 nemocných, z nich mělo 412 akutní IM s ST
elevacemi a 369 nemocných s IM bez ST elevací. Pacienti s ST elevacemi byli rozděleni do 2
skupin, a to s QRS < 100 ms a > 100 ms. Nemocní se širším QRS byli častěji muži, měli
anamnézu předchozího IM, diabetu mellitu, delší pobyt v nemocnici, byli často léčeni
podáním trombolýzy a betablokátorů. Průměrná doba sledování byla 3,9 roků. Přežívání
těchto pacientů bylo ve srovnání s užším QRS v období 1, 3 a 5 let 83,5 % oproti 83,3 %, 76,4
% oproti 78,3 % a 69 % oproti 72,3 %. Hospitalizační mortalita byla také podobná: nemocní
se širším QRS 9,1 % nemocní s užším QRS 10,2 %. Po korekci mortality na věk, anamnézu
prodělaného IM, Killipovu třídu a srdeční frekvenci nebyly rozdíly mezi oběma skupinami
významné. Ve skupině s IM bez ST elevací byla situace jiná. Nemocní byli opět podle šíře
QRS rozděleni do stejných skupin. Nemocní se širším QRS byli častěji muži, neměli přední
IM, měli častěji vyšší Killipovu třídu, méně často dostali betablokátory, heparin, trombolýzu,
měli nižší EF a pokročilejší koronarografický nález. Měli více komplikací a delší pobyt
v nemocnici. Nekorigovaná hospitalizační mortalita byla téměř trojnásobná při širším QRS
(14,8 % versus 4,6 %). Jednoroční, tříleté a pětileté přežívání bylo u širšího versus užšího
QRS 75,6 % oproti 89,2 %, 66,7 % oproti 83,8 % a 52,2 % oproti 74,3 %. Po korekci na věk,
pohlaví, Killipovu třídu a srdeční frekvenci byla šíře QRS alespoň

100 ms spojena
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s relativním rizikem úmrtí 1,63. Nemocní ve skupině non-ST elevací a širším QRS byli ještě
rozděleni na podskupinu s QRS komplexem 100-119 ms a > 120 ms. Relativní riziko úmrtí
korigované na kofaktory bylo 1,33 v pásmu s QRS 100-119 ms a 2,85 v pásmu s QRS > 120
ms. 10
Predikční význam šíře QRS komplexu byl hodnocen v řadě klinických situací. Např.
japonští autoři zjistili u souboru 16 nemocných, u kterých provedli úspěšnou perkutánní
koronární angioplastikou (PTCA) kmene levé věnčité tepny pro uzávěr, že nejdůležitějším
prediktorem tohoto neobnovení průtoku věnčitou tepnou (no-reflow fenoménu) byla šíře
vstupního QRS komplexu. 6 nemocných s no-reflow fenoménem mělo šíři QRS komplexu
průměrně 134 ± 22 ms oproti 10 pacientům s obnovením průtoku, kteří měli šíři QRS 96 ± 22
ms. Pokud autoři hodnotili průtok jako kontinuální veličinu podle počtu kinofilmových
políček, po které kontrast protéká, pak tato veličina korelovala se šíří QRS. 11
Huikuri se soustředil na analýzu rizikových faktorů náhlého úmrtí nemocných po
prodělaném infarktu myokardu v éře léčby betablokátorem. Studoval osud 700 nemocných
hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu v universitní nemocnici ve finském Oulu po r.
1996. Důraz byl kladen právě na léčbu bebablokátorem, takže tuto medikaci mělo 97 %
nemocných při propuštění a 95 % na konci prvního roku sledování. V souboru v průběhu 43 ±
15 měsíčního sledování byla mortalita 15 %, z toho 59 (8,7 %) nemocných zemřelo na srdeční
onemocnění. Náhlých úmrtí bylo 37 (5,5 %) a 17 (2,5 %) pacientů mělo závažné arytmické
události (definované jako úspěšná resuscitace z maligní arytmie nebo arytmická smrt). Ti,
kteří nezemřeli náhlou smrtí, měli oproti přežívajícím nižší EF LK, menší variabilitu RR,
častěji běhy nesetrvalé KT při Holterově monitoraci, nižší sensitivitu baroreflexu, přítomnost
pozdních potenciálů, vyšší disperzi QT intervalu a širší QRS (přežívající 89 ± 16 ms, zemřelí
103 ± 22 ms). Naproti tomu nemocní, kteří zemřeli náhlou smrtí, měli oproti přežívajícím jen
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nižší EF, častější běhy nesetrvalé KT při Holterově monitoraci a pozdní komorové potenciály.
V šíři QRS komplexu se lišili oproti přežívajícím nevýznamně (93 ± 19 ms). 12

1.2.

Prognóza rozšíření QRS komplexu u dilatační kardiomyopatie, dysfunkce
levé komory srdeční a srdečního selhání

Kriteria diagnózy dilatační kardiomyopatie (DKMP) jsou poměrně nová, první byla
formulována v osmdesátých letech. Proto také první práce hodnotící šíři QRS komplexu u
DKMP pocházejí až z této doby.
Wilensky v r. 1988 publikoval práci, ve které retrospektivně analyzoval vývoj EKG u
34 nemocných s pitevně ověřenou DKMP. Zjistil, že s progresí onemocnění narůstala šířka
QRS komplexu a délka QTc intervalu. U 24 nemocných se sinusovým rytmem narůstala i
délka P-Q intervalu. 13
V r. 1996 publikoval Xiao výsledky hodnocení vlivu šíře QRS komplexu na prognózu
nemocných

s dilatační

kardiomyopatií.

Z 296 nemocných

léčených v Royal

Brompton

Hospital mělo celkovou dobu sledování nejméně 1,5 roků a alespoň 2 EKG křivky za
stabilních podmínek 58 pacientů. U většiny z nich docházelo k pozvolnému prodlužování P-Q
intervalu, šíře QRS komplexu a délky QT intervalu. Doba sledování tohoto souboru byla
průměrně 4,5 roků. U 9 pacientů bylo třeba za tuto dobu implantovat kardiostimulátor, jeden
z nich 25 měsíců po implantaci zemřel. Ze zbývajícího počtu 49 nemocných zemřelo 10
jedinců. U 8 z 10 zemřelých byla šíře QRS nad 160 ms, zatímco z 39 přežívajících bez
kardiostimulátoru mělo takto široký QRS komplex jen 5 jedinců. 14
Murkofsky z nemocnice Mount Sinai v New Yorku analyzoval šíři QRS komplexu jako
prediktoru dysfunkce LK. Hodnocen byl soubor 270 nemocných, kteří v období mezi
1.7.1994 a 30.6.1996 podstoupili radionuklidovou zátěžovou ventrikulografii. Vyřazeni byli
nemocní se známou příčinou rozšíření QRS, jako byl recentní IM, léčba antiarytmiky, BPRT
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či BLRT, stimulovaný rytmus, špatná kvalita EKG či izotopového vyšetření a tak zbylo 226
nemocných. Skupina byla rozdělena na 80 osob s EF LK < 45 % a 146 nemocných s EF LK
alespoň 45 %. Prolongovaný QRS > 0,1 s byl zjištěn u 59 (26,1 %) nemocných, z nich 35
(43,8 %) mělo nízkou EF LK a 24 (16,4 %) mělo normální EF LK. Pokud se vzala definice
pro rozšířený QRS komplex > 0,11 s, pak nemocní s prodlouženým QRS měli dysfunkci LK
mnohem častěji. Dále bylo zjištěno, že rozšíření QRS z 0,1 na 0,12 s bylo spojeno s poklesem
průměrné EF ze 40,3 % na 30,9 %. 15
Jednu z prvních větších prací, které hodnotí u nemocných se srdeční insuficiencí
v rámci prognostických faktorů i šíři QRS uveřejnila skupina autorů z Royal Brompton
z Londýna. Provedli retrospektivní analýzu 364 nemocných vyšetřovaných v jednotce pro
srdeční selhání této nemocnice v období od července 1993 do března 1996. Vyřadili nemocné
se závažným nekardiálním onemocněním a ty, jejichž záznam pro arytmie neumožňoval
komplexní analýzu. Zbylo 241 nemocných se srdečním selháním při dysfunkci LK. Všichni
nemocní byli sledováni buď až do své smrti, či nejpozději do 30. března 1998. Celkově
zemřelo 75 nemocných. Všichni sledovaní jedinci byli rozděleni podle šíře QRS komplexu na
skupinu do 120 ms, 120-160 ms a nad 160 ms a dále podle maximální spotřeby kyslíku
(V02max) na skupinu do 14 ml/kg/min. a nad 14 ml/kg/min. Mezi jedinci s nejužším QRS
komplexem zemřelo za 36 měsíců 20 % osob, ve skupině středně širokého QRS to bylo 36 %
a ve skupině nejširšího QRS to bylo 58,9 %. Šíře QRS predikovala lépe mortalitu než QTc.
Při multivariační analýze byly nezávislými prediktory spotřeba kyslíku, EF LK a šíře QRS.
Pozoruhodné bylo, že hodnota šíře QRS ve vztahu k mortalitě nevykazovala žádnou prahovou
hodnotu, ale mortalita se kontinuálně zvyšovala s nárůstem šíře QRS komplexu. 16
Pravděpodobně nejnázorněji byl význam šíře QRS komplexu u nemocných se srdečním
selháním vyjádřen v hojně citovaném abstraktu Gottipatyho z r.

1999. Autor

vněm

zpracovává dílčí výsledky studie VEST, jejímž primárním cílem bylo na souboru 3654
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nemocných s DKMP a srdečním selháním klasifikovaným N Y H A třídou II-IV zhodnotit vliv
léčby vesnarinonem. V této post-hoc analýze byl zkoumán vztah přežívání nemocných k šíři
QRS komplexu ve svodu II klasického EKG. EKG křivka byla naskenována a šíře QRS
měřena digitálními kalipery manuálně. Výslednými nezávislými rizikovými faktory úmrtí
byly věk, hladina kreatininu, EF LK, srdeční frekvence a šíře QRS. Relativní riziko úmrtí
1 *7

bylo ve skupině nejširšího QRS 5x vyšší, než ve skupině nejužšího QRS.
Prognostickým významem rozšířeného QRS komplexu u nemocných se sníženou EF
LK se zabývá také práce z Veterán Administration Medical Center v Loma Linda (USA).
Z databáze 15000 nemocných, kteří byli vyšetřeni v tomto zařízení mezi červencem 1990 a
červnem 1998 byli elektronicky vybráni nemocní s EF LK < 40 %. Tím byla identifikována
kohorta 2265 nemocných s dysfunkcí LK. K nim byly nalezeny EKG křivky uložené
v systému M U S E ® (Marquette Medical Systems, Milwaukee, USA), z nich byly hodnoceny
šířky QRS komplexu a délka QT intervalu za použití Guard Software od firmy Marquette. 76
nemocných (3 %) se ztratilo ze sledování. Pacienti byli rozděleni do 2 přibližně stejně velkých
skupin podle šíře QRS komplexu, a to na skupinu s QRS < 110 ms a skupinu > 1 1 0 ms.
Pacienti se širším QRS byli starší, měli nižší EF LK, pomalejší srdeční frekvenci, větší
velikost LK a levé síně (LS), delší isovolumický relaxační čas (IVRT) LK, vyšší tlaky v LS
měřené echokardiograficky a delší QT interval.

Šíře QRS korelovala pozitivně s věkem,

enddiastolickým rozměrem LK, s endsystolickým rozměrem LK, negativně s EF LK a srdeční
frekvencí.QRS byl signifikantně širší u nemocných se středně významnou a významnou
mitrální regurgitací, středně významnou a významnou trikuspidální regurgitací, středně
významnou a významnou aortální stenózou, středně významným a významným zvětšením
LK. Přítomnost fibrilace síní neměla na šíři QRS efekt. Za průměrnou dobu sledování 855
dnů došlo k 712 úmrtím. Pacienti s rozšířeným QRS komplexem měli šestileté přežívání 40
%, zatímco pacienti s užším QRS 60 %. 262 nemocných mělo QRS > 150 ms, jejich šestileté
12

přežívání bylo 30 %, zatímco zbytku nemocných 52 %. Populace byla dále rozdělena na
skupinu nemocných s EF LK > 30 % a druhou skupinu s EF LK < 30 %. Mezi 1246
nemocnými s EF LK < 30 % bylo 434 úmrtí, prodloužení QRS v této skupině bylo spojeno
s vyšší mortalitou, nicméně větší vliv na mortalitu měla šíře QRS ve skupině s EF > 30 %,
kde z 1009 nemocných bylo 288 úmrtí. Vliv šíře QRS na mortalitu byl také větší u
nemocných starších. Ve věku > 65 roků bylo šestileté přežívání ve skupině s užším QRS 52
%, zatímco ve skupině se širším QRS 37 %. 1742 nemocných mělo sinusový rytmus, v této
skupině mělo šestileté přežívání s užším QRS 62 %, ve skupině se širším QRS 42 %. U
nemocných s fibrilací síní neovlivnila šíře QRS přežívání. Určitou limitací práce byla převaha
•

IR

mužů, ženy tvořily jen 2 % probandů.
Prognostickým významem rozšíření QRS komplexu u nemocných se srdečním selháním
se zabývá i práce Iuliana. Ve studii CHF-STAT, která sledovala efekt amiodaronu u
nemocných klasifikovaných N Y H A třídou II-IV, s > 10 komorovými extrasystolami (KES) za
hodinu a EF < 40 %. Pacienti byli randomizováni k podávání placeba či amiodaronu a poté
sledování po dobu 0-54 měsíců (medián 45 měsíců). Vyloučeni byli ti, kteří měli recentní IM,
anamnézu náhlého úmrtí a QRS > 180 ms, či QTc > 500 ms. Autoři pak provedli
retrospektivní analýzu studie a hodnotili vliv šíře QRS > 120 ms. Celkově bylo analyzováno
669 nemocných, skupina 1 (QRS < 120 ms) měla 379 jedinců, skupina 2 (QRS > 120 ms)
měla 290 členů. Skupina 2 byla signifikantně starší, obsahovala více jedinců s EF < 30 % a s
vyšší třídou NYHA. Nebyl rozdíl v medikaci nebo příčině kardiomyopatie. Celkově zemřelo
272 jedinců, z toho 129 (34 %) ve skupině 1 a 143 (49,3 %) ve skupině 2. Náhlé úmrtí bylo
zaznamenáno v 17,4 % případů u skupiny 1 a 24,8 % případů u skupiny 2. BLRT byl spojen
s horším přežíváním, zatímco BPRT tento vliv neměl. Pokud se pacienti rozdělili podle šíře
QRS a EF LK, pak největší mortalitu měli nemocní s nízkou EF a širokým QRS. Pacienti
charakterizovaní širokým QRS a vyšší EF měli srovnatelnou mortalitu s pacienty s nižší EF a
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užším QRS. Nejnižší mortalitu měli nemocní s vyšší EF a užším QRS. Zajímavé je porovnání
u pacientů užívajících amiodaron: Ve skupině 1 zemřelo 29,5 % a ve skupině 2 to bylo 52,6
%. Náhlá smrt byla zaznamenána v 15,2 % případů ve skupině 1 a 24,8 % případů ve skupině
2. U nemocných, kterým bylo podáváno placebo, zemřelo ve skupině 1 celkem 39 %, ve
skupině 2 pak 46,4 % nemocných. Náhlá smrt ve skupině 1 se vyskytla v 19,8 % případů, ve
skupině 2 ve 24,8 % případů. U ischemické etiologie srdečního selhání byla ve skupině 1
mortalita 33,6 %, ve skupině 2 pak 20,9 %, u neischemické etiologie srdečního selhání
zemřelo ve skupině 1 35 % osob a ve skupině 2 to bylo 44,6 % osob. Nezávislými prediktory
mortality byly: prodloužené QRS, nízká EF, vyšší třída NYHA. 1 9
V Heidelbergu a Mannheimu zkoumali retrospektivně vliv šíře QRS na mortalitu v
databázi

nemocných

s implantovaným

ICD.

Indikace

k

implantaci

byly

sekundárně

preventivní. Autoři publikace našli 165 nemocných v NYHA třídě III. 73 % z nich mělo jako
základní diagnózu ischemickou chorobu srdeční (ICHS),

18 % DKMP, zbytek různé

diagnózy. Celková mortalita se ve skupině s QRS < 150 ms nelišila od skupiny s QRS > 150
ms. (52,4 % versus 46,6%). Vyšší byla ale mortalita na srdeční onemocnění (31 % za 12
měsíců a 46,6 % za 24 měsíců versus 9,5 % a 18,2 %). 20
Autoři z italské Boloni analyzovali vývoj šíře QRS komplexu u 82 nemocných se
srdečním selháním a EF LK < 45 % vyšetřených u nich v období mezi lednem 1998 a dubnem
2000. Podmínkou bylo, aby byla dostupná EKG křivka > 6 měsíců před indexovým
vyšetřením. Průměrný odstup od prestudijního EKG tak byl 19 měsíců. Určovalo se pak
rozšíření QRS komplexu oproti prestudijnímu EKG. Míra rozšiřování spočtená jako rozšíření
za měsíc dosáhla průměrně hodnoty 0,54 ± 11 ms. Během průměrné doby sledování 9 měsíců
zemřelo 9 (11 %) pacientů. U dalších 29 (35 %) došlo ke klinickému zhoršení, které
vyžadovalo provedení transplantace srdce. Změna šíře QRS komplexu byla významným a
nezávislým prediktorem kombinovaného cíle - transplantace/úmrtí. Rozšíření o 10 ms za
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měsíc znamenalo relativní riziko dosažení sledovaného cíle 1,33. Jestliže byla stanovena
hranice rozšíření < 0,5 ms/měsíc a > 0,5 ms/měsíc, pak ve skupině pomalejšího rozšiřování
bylo cíle za 12 měsíců dosaženo u 30 % nemocných, zatímco u rychlejšího rozšiřování to bylo
u 63 % nemocných. Vliv rozšiřování byl patrný u pacientů s vstupním QRS komplexem < 150
ms, stejně jako > 150 ms.

1.3.

91

Epidemiologie raménkové blokády

Raménková blokáda se může vyskytovat i u osob bez prokazatelného srdečního
onemocnění. Podle studie prováděné v šedesátých letech u létajícího personálu amerických
vzdušných sil (US Air Force) byla incidence BPRT 1,8 na 1000 jedinců. Incidence BLRT
však byla výrazně nižší. Nikdo ze 44231 osob ve věku do 25 let neměl BLRT. Ve věkové
22

skupině 35 a více roků byla incidence 3 případy na 10000 osob."
První řádnou epidemiologickou studií zabývající se výskytem BLRT byla studie z Ann
Arbor v americkém Michiganu. V r. 1957 byla extenzivně studována populace městečka
Tecumseh ve snaze nalézt možné faktory, které ovlivňují zdraví populace. Městečko mělo
celkový počet obyvatel 9822 a z nich se podařilo vyšetřit 8641 obyvatel. Celkově bylo
vyšetřeno nad 90 % mladších osob, u jedinců ve věku > 70 let to bylo kolem 70 %. Anamnéza
se odebírala standardizovanými dotazníky laickými výzkumníky a byla kontrolována lékaři.
Dále bylo provedeno fyzikální vyšetření, měření TK, glykemie, cholesterolu, většina osob
měla RTG hrudníku, všichni měli EKG. Bylo zachyceno 36 osob s raménkovou blokádou. 18
osob mělo BPRT, 18 osob BLRT. Výskyt raménkové blokády byl typický pro vyšší věkové
skupiny. Mezi osobami s raménkovou blokádou a ostatními nebyl rozdíl ve výskytu
hypercholesterolemie,

hladiny

glukózy,

obezity

a výskytu

kouření.

Zvýšené

hladiny

cholesterolu, glukózy a zvýšená váha byly definovány jako příslušnost do nejvyššího kvintilu.
Pět osob s BPRT a šest s BLRT mělo anamnézu suspektní z anginy pectoris, chlopenní vady,
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nebo prodělaného infarktu myokardu. 18 z uvedeného počtu osob s raménkovou blokádou
bylo vyšetřeno pomocí RTG. Osm jedinců s BLRT a 4 jedinci s BPRT měli kardiothorakální
index nad 0,5. Kardiomegalie byla statisticky častější u osob s BLRT. Celkově ale bylo jen 8
osob bez jakéhokoli z uvedených nálezů a 16 osob mělo dokonce více než 1 patologii. Za
dobu sledování (ve studii nepřesně definovanou) 2 osoby s BPRT a 4 s BLRT zemřely. Pitvy
nebyly provedeny, nicméně 4 jedinci zemřeli na srdeční onemocnění a 2 na pneumonii.
Výskyt raménkových blokád u starší populace hodnotila studie zdravotního stavu
důchodců. Prováděna byla na americké populaci v Seal Beach v r. 1962. Komunita byla
tvořena asi 10000 jedinci ve věku 52 a více roků. Lékařská péče vyjma hospitalizací byla
poskytována jednou institucí. Při vstupu do komunity byly všechny osoby vyšetřeny
fyzikálně, bylo provedeno EKG, RTG hrudníku a laboratorní studie. Z celé komunity bylo
náhodně vybráno cca 3000 záznamů k analýze. K osobám s BLRT byla sestavena kontrolní
skupina z osob s normální EKG křivkou a stejně tak k osobám s BPRT byla sestavena skupina
100 jedinců s normální EKG křivkou. Celkově bylo mezi 1560 elektrogramy 57 raménkových
blokád (3,7 %). 19 z nich bylo BLRT a 38 BPRT. U osob s raménkovou blokádou byla
častější hypertenze. Jedinci s BLRT měli na RTG hrudníku významně častěji kardiomegalii,
zatímco osoby s BPRT měly sice také tendenci k častější kardiomegalii, avšak rozdíl proti
kontrolám nebyl statisticky významný. 24
Souhrnně se tedy dá říci, že při ryze populačních studiích byla přítomnost raménkové
23 24

blokády většinou výrazem kardiovaskulárního

onemocnění. "

*

S tím však není zcela

v souladu největší studie, která se prevalencí raménkových blokád zabývala. V letech 19681993 probíhala v Irsku na 110000 obyvatelích rozsáhlá epidemiologická studie. Sledovány
byly údaje získané z dotazníku (pohlaví, věk, kouření, anamnéza hypertenze či srdečního
onemocnění), změřen byl krevní tlak, krev vyšetřena na cholesterol a dále bylo natočeno 12svodové EKG. Raménková blokáda byla identifikována u 480 subjektů, prevalence byla tedy
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0.44 %. Historie srdečního onemocnění nebo hypertenze byla přítomna u 84 resp. 109
subjektů. Tito byli vyloučení z další analýzy. Zbylo 310 případů. Kontrolní vyšetření bylo
provedeno v r. 1993 pomocí dotazníku a analýzy demografických zdrojů pro určení úmrtí
nonresponderů. Tak bylo zjištěno, že izolovaná raménková blokáda bez přidružených
kardiovaskulárních onemocnění byh nalezen iu 0,28 % populace, z toho BPRT byl u 0,18 %
(198 případů), BLRT u 0,1 % (112 případů). Pacienti s BLRT byli starší, mezi osobami
s BPRT se častěji vyskytovali muži, prevalence se zvyšovala s věkem, neměnila se od r. 1968
do 1993. Doba sledování těchto osob byla průměrně 9,5 roků, medián 8,75 roků. Mortalita se
nelišila mezi osobami s raménkovou blokádou a kontrolami, po vyloučení subjektů nad 60 let
opět nebyl rozdíl. Úmrtí na srdeční onemocnění bylo ale častější u izolovaného BLRT, než
BPRT nebo kontrol, avšak v regresním modelu nebyl tento rozdíl patrný. Srdeční onemocnění
se častěji vyvinulo u izolovaného BLRT než u kontrol nebo BPRT. Studie má však limitaci
především v tom, že pacienti nebyli detailně vyšetřováni, nedá se tedy vyloučit, že část
nemocných s BLRT měla již v době výzkumu přítomno srdeční onemocnění, o kterém
nevěděli. 25

1.4.

Příčiny rozšíření QRS komplexu

Co určuje šíři QRS komplexu není zcela jasné. Zpočátku existovala hypotéza, že šíře
QRS je ovlivňována velikostí srdce, avšak King uveřejnil v r. 1953 popis EKG bílé velryby.
EKG tohoto zvířete bylo pořízeno pomocí elektrod připevněných na špičky harpun, jejichž
lokalizace hrubě odpovídala svodu III. Ačkoli bylo zvíře excitováno v očekávání blížící se
smrti, nápadná byla především bradykardie 12-24/min.Ostatní intervaly hrubě odpovídaly
lidským. P vlna byla malé amplitudy, v některých cyklech nebyla patrná, nicméně PQ interval
byl cca 0,3 s., QRS 0,09-0,12 s a QT 0,36-0,40 s. Analýzu ztěžovala nízká amplituda křivky.
Následně byla velryba zastřelena z pušky a vyšetřena pitevně. Srdce zvířete s váhou kolem
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1140 kg vážilo 2722 gramů, anatomie zhruba odpovídala lidskému srdci. Tím teorie ovlivnění
intervalů

velikostí

srdce

dostala

vážné

trhliny. 26

potenciálně

k prodloužení

QRS komplexu v souladu se zvětšováním enddiastolického volumu LK

Anatomie

selhání u psů

práce

zjistila, že při stimulací

1.5.

srdečním

zajímavá

z experimentu

stanoveného ultrazvukem.

navozeném

Další

dochází

77

His-Purkyňova

systému

a patologicko-anatomické

změny u

raménkových blokád
Anatomické studie His-Purkyňova systému byly vždy obtížné. Ve snaze o maximální
zjednodušení přišli Uhley a Rivkin v r . 1959 s vizualizační metodou, která se do té doby
používala jen u psů a spočívala v potření vnitřního povrchu srdce Lugolovým roztokem.
Metoda je založena na přítomnosti glykogenu v převodním systému, jak autoři dále dokazují
korelací výsledky získanými barvením Bestovým karmínem. Vzhledem k rychlému rozkladu
glykogenu je třeba tuto metodu použít co nejdříve po smrti, nejpozději do 1,5 hod. Rovněž
některá onemocnění, jako je urémie či karcinom mohou vést k depleci glykogenu ještě za
života a tak činí tuto metodu málo vhodnou. Naopak vizualizace má být nápadnější opatrným
odstraněním endokardu ještě před použitím Lugolova roztoku. Touto metodou autoři
dospívají k poznání, že levé raménko se dělí do 2 větví, přední svazek jde k zadnímu
28

papilárnímu svalu a zadní svazek k přednímu papilárnímu svalu.
V r. 1972 provedli belgičtí autoři důkladnou analýzu anatomie proximální části levého
raménka u normálních srdcí a poté u srdcí s EKG kriterii LAH. Analyzováno bylo 20 srdcí
bez převodní poruchy a 10 srdcí s dokumentovaným LAH. Z příslušné oblasti byly vyrobeny
štočky, které byly poté rozděleny na řezy o tloušťce 6 mikrometrů. Všechny byly ponechány,
každý čtyřicátý barven hematoxylinem - eosinem a podle potřeby byly pak dobarveny ještě

roků. Počáteční

část

levého raménka začínala mezi nekoronárním

cípem a pravým

koronárním cípem aortální chlopně, šla dolů a poněkud dopředu s šířkou v rozmezí 6-10 mm.
Vlákna se záhy vějířovitě rozdělovala d o j e m n ý c h fasciklů spojených do dvou či tří hlavních
radiací. Anteriorní šla šikmo k bazi a mediální části předního papilárního svalu, příležitostně
byla přítomna bifurkace, jinak byl svazeček kompaktní. Zadní radiace byla širší, zdánlivě jako
pokračování hlavního svazku, šla hladce dozadu k bazi posteriorního papilárního svalu.
Ve dvou případech bylo přítomno místo posteriorní iradiace rozdělení do dvou fasciklů.
V septální oblasti byla nápadná variabilita v uspořádání převodního systémů. V 11 případech
byla v centrální oblasti radiace směrem dolů k midseptu, ta byla poněkud větší, než výše
uvedené dvě a odstupovala buď z centrální části společného levého raménka nebo z přední
radiace. Ve 3 případech septální převodní tkáň odstupovala z posteriorní radiace. U zbylých 6
případů bylo pokryto septum z komplikované sítě navzájem propojených vláken z přední i
zadní radiace. Ve všech případech byly přítomny mnohočetné periferní anastomózy.
Nález u nemocných s LAH (zemřelí ve věku 44-88 roků) byl popsán takto: V 1 případě
byl přední svazeček zcela přerušen tlustým fibrózním pruhem, zbytek převodního systému byl
beze změn. V 4 případech byly roztroušené alterace postihující celý převodní systém vlevo,
dominoval nález v distální části levého předního svazečku. Ve 4 dalších případech byly
diseminované degenerativní či nekrotické změny na společném levém raménku a na
periferních větvích. U těchto pacientů nebylo přední raménko ani přerušeno, ani významněji
poškozeno, než zbytek převodního systém. V posledním případě byly malé oblasti alterace
v oblasti zadního svazečku charakteru ostrůvků sklerózy. Popisované morfologické změny
byly charakteru fibrózy, tukové infiltrace, disrupce a ztráty vodivých vláken. Sklerotická
atrofie byla spojena s nekrotickými oblastmi u 2 nemocných a s významnou infiltrací
kulatými buňkami s basofilní cytoplasmou vl případě. V tomto případě bylo i podezření na
amyloidní depozita. U srdcí bez převodní poruchy, zejména těch, která byla získána od
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starších osob, byla také přítomna jemná fibróza v převodním systému stejně jako ztráta vláken
na počátku levého raménka. Ale je nepochybné, že osoby s LAH měly postižení daleko
/ ?9

v vV
těžší.

Velmi detailní studie lidského převodního systému pochází z r. 1976. Massing
analyzoval 32 lidských autopticky získaných srdcí u lidí, kteří buď zemřeli na nekardiální
onemocnění, nebo u nich byla známa kardiální diagnóza a nebyla přítomna AV převodní
porucha. U 13 z nich byl převodní systém zkoumán tak distálně, jak daleko byl rozlišitelný, u
zbytku byly analyzovány jen proximální části zahrnující prvních 5-10 mm obou ramének. Věk
nemocných se pohyboval od novorozeneckého (5 srdcí) do 87 roků. Ze získaných tkáňových
bločků byl uchován nejméně každý 20 preparát a nejméně každý 40 preparát byl obarven.
V řadě případů byl ponechán každý 10 preparát a každý 20 barven. Řezy měly tloušťku 6-8
mikronů.
U všech srdcí hraničil atrioventrikulární uzel s mitrálním anulem, avšak průběh Hisova
svazku již nebyl jednotný. U 20 srdcí šel spodním okrajem membranózního septa, pak dole
položeným levým okrajem hřebene muskulárního komorového septa. U těchto srdcí měl
začátek levého raménka velice různorodou tloušťku - od 2 do 14 mm, jeho začátek byl pod
levým septálním endokardem. Pravé raménko šlo křížem na pravou stranu septa na
anteriorním inferiorním okraji membranózního septa skrz vrstvu kolagenu o tloušťce max. 1
mm. U 4 z 32 srdcí šel Hisův svazek distálně od vazivového skeletu srdce přes levou stranu
septálního hřebene svaloviny několik milimetrů pod membranózním septem. U 1 z těchto 4
srdcí se zavrtal 1 mm pod septální endokard. Levé raménko začínalo u tohoto srdce daleko
vpředu, poté prošlo k endokardu. U ostatních 3 z těchto 4 srdcí bylo levé raménko uloženo
přímo pod endokardem. U 3 z 32 srdcí byl Hisův svazek uložen distálně od vazivového
skeletu

uvnitř

dolního

okraje

membranózního

septa

dokud

nevystoupil

cestou

anteroinferiorního lemu, čímž začínalo levé raménko více vepředu. Počátek pravého raménka
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byl ohnut více doprava a dolů, aby udržel kontakt se septálním endokardem. U 5 z 32 srdcí šel
Hisův svazek distálně od vazivového skeletu srdce doprava od svalového hřebene. Levé
raménko začínalo vždy jako úzký kmen (šíře maximálně 1,5 mm), za ním se ale po dosažení
levé strany septa náhle rozšířilo. U těchto 5 srdcí bylo pravé raménko přímým pokračováním
Hisova svazku.
Anatomie levého raménka byla detailně studována u 13 srdcí. Nejpozoruhodnější byla
velká variabilita v jeho průběhu. U některých srdcí byl začátek široký, u jiných úzký. U tzv.
,.pravostranného Hisova svazku" byl počátek levého raménka vždy úzký. Poté raménko
směřovalo dolů od baze k apexu. U některých srdcí se rozšiřovalo postupně, u jiných náhle.
Jeho větvení bylo nepredikovatelné, nicméně u 11 ze 13 srdcí bylo nejméně 10 mm na
počátku bez větvení, u některých se nevětvilo dokonce prvních 20 mm. U dvou srdcí se
atypicky levé raménko větvilo hned na začátku, ale u jednoho z nich se opět spojilo do
jednoho svazku. Po rozdělení raménka směřovala anteriorní vlákna mezi anteriorní střední až
basální část, u 2 srdcí anteriorně bazálně. Posteriorní vlákna nebyla distribuována do bazální
třetiny zadní stěny v žádném srdci, ale dosáhla zadní stěny v oblasti střední a přední části.
Proximálních několik milimetrů levého raménka mělo rozsah 4-25 vrstev buněk, které byly
chráněny od endokardu a septálního svalu kolagenem. Subendokardiální hladké svalové
buňky překrývaly části proximálního levého raménka. Po několika milimetrech distálně
zůstávala hlavní vlákna nadále v kolagenové pochvě beze změny tloušťky, zatímco anteriorní
a posteriorní vlákna kolagenní obal ztratila a jejich tloušťka byla od 1 do 10 vrstev buněk.
Separace a opětovné sjednocení svazků bylo časté. V průběhu následujících 10-20 mm
subendokardiální hladký sval a kolagen zmizely, což tvořilo další sledování levého raménka
obtížným. Buňky byly větší a bledší než okolí. Příležitostně se stalo určení hranice levým
raménkem a pracovní sválo vinou obtížné. S vysokou mírou spolehlivosti bylo možno
stopovat levé raménko 24-41 mm od začátku (průměrně 33 mm) u 10 srdcí. Za touto hranicí

21

bylo septum relativně difusně pokryto Purkyňovými buňkami. Prohlídka septálního povrchu
pouhým okem či disekčním mikroskopem byla k určení anatomie levého raménka zcela
nespolehlivá.
Pravé raménko se u 29 z 32 srdcí během několika milimetrů přiblížilo k endokardu. U
všech srdcí zůstalo úzkým svazkem (méně než 1 mm), nevětveným (ale různého tvaru).
TA

Detailně do periferie nebylo pravé raménko sledováno.
Američtí autoři s Chicaga a Miami se spojili a vydali práci, ve které se snaží analyzovat
patologicko-anatomickou příčinu inkompletní blokády levého raménka. Získali 4 srdce s touto
diagnózou, i když podle dnešních kriterií by změny na dvou křivkách byly hodnoceny jako
LAH, jedna křivka jako suspektní LAH a 1 křivka jako nespecifická porucha převodu.
Nicméně ve všech případech byl přítomen širší QRS komplex. V převodním systému byly
patrné staré změny charakteru fibroelastické náhrady a atrofie buněk převodního systému,
jejich lokalizace byla distálně v levém raménku. Alternativně byla přítomna náhrada tukovou
tkání. Novější léze byly spojeny fokálními nepravidelnostmi barvení cytoplazmy, hemoragií a
infiltrací mononukleárními buňkami. 31
Co je anatomickou příčinou BLRT se pokoušel zjistit Lev z Chicaga. Podařilo se mu
k patologicko-anatomické analýze sehnat 8 srdcí pacientů, kteří měli před úmrtím v EKG
BLRT. Histologická analýza byla značně pracná. Sinoatriální a atrioventrikulární uzel s jejich
spojení byly sériově rozřezány a každý 20 preparát byl ponechán. Penetrující část Hisova
svazku a větvení do levého raménka stejně jako hlavní svazek levého raménka a první část
pravého raménka byly sériově rozřezány a každý řez byl ponechán k analýze. Zbytek
převodního systému byl sériově rozřezán a až po tzv. moderátor band, z tohoto úseku byl
ponechán každý 10. řez. Ještě distálněji byla tkáň rozřezána do bloků a z každého bloku byly
vzaty 2 řezy. K obarvení byl použit hematoxilin-eosin a Weigert-van Gieson. Šíře QRS
komplexu se pohybovala v rozmezí 0,12-0,20 s. Pět srdcí mělo před úmrtím sinusový rytmus,
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tři

pacienti

měli

fibrilaci

síní.

Sedm

srdcí

vykazovalo

známky

aterosklerózy

či

arteriolosklerózy, jedno srdce bylo postiženo revmatickou aortální regurgitací a revmatickou
myokarditidou. 7 srdcí mělo hypertrofii obou komor, jedno hypertrofii omezenou na LK. Ve
všech případech byly patologické změny v kmeni levého raménka. Změny zahrnovaly
narušení, a to buď částečné, či úplné narušení kontinuity. Oblasti porušení kontinuity byly v 6
případech zaplněny většími prostory s fibroelastickými pruhy. Ve 2 případech byly přítomny
staré i čerstvé léze. Periferní části levého raménka měly známky fibroelastózy, vakuolizaci
buněk,

či

byly

přítomny

malé

atrofující

Purkyňovy

buňky.

V případu

revmatické

myokarditidy byly zjištěny Aschoffovovy uzlíky. Pravé raménko jevilo známky fibroelastické
náhrady u dvou a akutního infarktu či těžké degenerace rovněž u dvou srdcí.

1.6.

Normální

aktivace

komorové

svaloviny,

aktivace

při

raménkových

blokádách.
První detailní práce o tom, jak se šíří akční potenciál srdcem, pochází z roku 1970.
Autoři studovali šíření akčního potenciálu na 7 srdcích získaných od osob, které zemřely na
různá onemocnění centrálního nervového systému. Žádný z nich neměl anamnézu srdečního
onemocnění, což bylo ještě několik hodin před úmrtím doloženo EKG křivkou. Diagnóza
smrti byla určena srdeční zástavou. Srdce byla vyjmuta z těl do 30 minut po úmrtí, těsně před
tím byl cestou centrální žíly podán Heparin a masáží byl dopraven do srdce. Následně bylo
srdce připojeno k Langendorvovu perfusnímu aparátu. Srdeční činnost se takto obnovila na 46,5 hod. EKG se zaznamenávalo pomocí velkého množství elektrod, z nichž 870 bylo
intramurálních. Pro ověření reprezentativnosti metody byla ještě obdobná měření provedena
na 5 psích srdcích.
Aktivace LK začíná podle této práce na septu téměř současně na 3 místech: 1.
anteriorně paraseptálně v oblasti od mitrální chlopně až k úponu papilárního svalu, 2.
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centrálně na septu. 3. posteriorně paraseptálně asi v 1/3 vzdálenosti mezi apexem a bazí.
Aktivační vlny se rychle slévaly, relativně později se aktivovala oblast apikální anteriorní,
midlaterální, po nich dosáhl akční potenciál epikardu, z endokardiálních oblastí byla
naposledy aktivována oblast posterobasální a u některých srdcí posterolaterální.
Aktivace pravé komory (PK) začíná blízko inserce předního papilárního svalu a odsud
se rychle rozlévá septálně a na volnou stěnu. Nakonec byl aktivován pulmonální kónus a
posterbasální oblast.
Epikardiální aktivace začala nad PK v pretrabekulární oblasti, odtud se šířila radiálně
k hrotu a bazi, naposledy byl aktivován pulmonální kónus a oblast AV sulku.
V oblasti LK byly nalezeny 3 body nejčasnější epikardiální aktivace: 1. malá oblast na
předním povrchu paraseptálně blízko A V sulku, 2. oblast anteriorní, paraseptální na polovině
vzdálenosti mezi apexem a bazí. 3. posteriorní paraseptální area v polovině vzdálenosti mezi
hrotem a bazí. U několika srdcí pak to byla oblast blízko apexu posteriorně. Všeobecně
poslední aktivovanou oblastí byla area posterobazálně paraseptálně vlevo, u některých srdcí
poněkud více laterálně. Rychlost vedení byla zkoumána stimulací lehce nadprahovými
podněty z intramurálních elektrod tak, že z jedné elektrody na jehle bylo stimulováno a z jiné
elektrody na téže jehle snímáno. Rychlost byla kolem 46,4 ± 2,7 cm/s ve směru od endokardu
k epikardu i opačně.
Rychlost vedení Purkyňovým systémem v lidských srdcích nebyla přímo měřena,
nicméně z jednoho experimentu plyne rychlost cca 2 m/s, což odpovídá výsledků experimentů
u psů.
Kontrolní pokusy u psů potvrdily validitu metody, současně potvrdily, že na vyjmutých
srdcích byla rychlost vedení poněkud větší, než na srdcích in situ. Příčina tohoto jevu není
jasná. Zhruba tomu odpovídá i zúžení QRS komplexu na izolovaných srdcích, avšak míra
r

r

r

r

zúžení není taková, jak by se dalo očekávat ze zrychlení šíření akčního potenciálu.
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Moderní mapovací metody zpřesnily analýzu aktivace při raménkových blokádách.
Aktivační sekvenci při BLRT se snažili popsat za použití moderního elektroanatomického
mapování CARTO systémem (Biosense Webster, Inc., Diamond Bar, USA) a nonkontaktním
mapováním systémem EnSite 3000 (Endocardial Solutions, Inc., St. Paul, USA) autoři
z Maastrichtu. Studovali 17 probandů, z toho 12 nemocných se srdečním selháním a BLRT a
dále 5 normálních srdcí pacientů po úspěšných ablacích přídatných drah. Diagnózou
nemocných byla v 8 případech DKMP a ve 4 případech ICHS. Pět z těchto nemocných bylo
zmapováno oběma metodami, ostatní jen jednou z nich. Endokardiální aktivace u nich
obvykle začala na volné stěně PK ještě před začátkem QRS komplexu. U nemocných končila
aktivace v PK basálně-posteriorně v 7 případech, dále u jednoho nemocného vysoko septálně
ve výtokovém traktu pravé komory, u dalšího midseptálně, ve 2 případech apikoseptálně a u
jednoho pacienta nebyl konec aktivace v PK zmapován. U normálních srdcí bylo místo konce
aktivace basálně u dvou osob, midseptálně u jedné osoby, apikoseptálně u další osoby a
nezmapováno zůstalo u jednoho probanda. Souhrnně se dá říci, že poslední místo aktivace PK
je nejčastěji u zdravých i nemocných basálně. Aktivační čas PK byl u nemocných delší, než u
normálních srdcí (109,4 ± 44,7 vs 62 ± 7 ms). Endokard levé komory byl u nemocných
nejprve aktivován septálně, a to vysoko septálně u 4 osob, mid-posteroseptálně u 4 osob,
midseptálně

u 2 jedinců.

anterobasálně,

Jeden pacient

v blízkosti předního

měl

dvě místa nejčasnější aktivace: jedno

fasciklu a druhé před

posteriorním

fasciklem. U

normálních srdcí bylo místo nejčasnější aktivace anterobasálně v místě předního fasciklu u
jednoho, u dalšího v basální septální oblasti a u 2 osob midseptálně v oblasti zadního fasciklu.
U jedné osoby s nejčasnější midseptální aktivací bylo téměř současně aktivováno místo
oblasti předního fasciklu (ve skutečnosti o 2 ms později). Místo poslední aktivace LK bylo u
zdravých i nemocných posteriorně nebo posterobasálně. Mid-posterolaterálně to bylo jen u
jednoho pacienta s BLRT. Rychlost vedení činila u kontrol anteriorně v PK 2,05 ± 0,07 m/s,
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anteriorně v LK 2,0 ± 0,57 m/s. U nemocných s předchozím IM měla normální svalovina LK
rychlost vedení 1,43 ± 0,48 m/s, svalovina PK 1,21 ± 0,64 m/s. V periinfarktové oblasti byla
rychlost vedení pomalejší: 0,64 ± 0 , 1 9 m/s. U nemocných s DKMP byla rychlost redukována
na přední stěně LK na 1,03 ± 0,29 m/s, posteriorně v LK na 1,09 ± 0,29 m/s a na přední stěně
PK 1,25 ± 0 , 3 1 m/s. 34
Poněkud propracovanější je multicentrická studie pod vedením Auricchia. Ten použil
současně systém kontaktního 3D mapování systému CARTO, nonkontaktního mapování
systému EnSite, a mapování ultratenkými katétry Cardima (Cardima Inc., Fremont, USA),
zavedenými do srdečních žil. Navíc použil i stimulační manévry. Toto mapování bylo
provedeno u 24 nemocných se středně těžkým až těžkým srdečním selháním, EF LK < 3 5 % a
DKMP jakékoli příčiny (2/3 byly idiopatická DKMP). U 23 z nich byl přítomen BLRT, u
jednoho

nemocného

intraventrikulární

byl

převodní

rozšířený
poruchy

QRS

komplex

než jasného

spíše

blokády

charakteru
Tawarova

nespecifikované
raménka.

U
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nemocných bylo přítomno jedno místo nejčasnější aktivace v levé komořý, které bylo na
septu.Ve 4 případech to bylo basálně, ve 4 případech ve střední části septa, ve 14 případech
pak apikálně. U zbývajících 2 pacientů bylo jedno místo nejčasnější endokardiální aktivace
anteriorně. Z tohoto místa se aktivace šířila jak nahoru, tak dolů. Nicméně u 23 nemocných se
aktivace nešířila na laterální stěnu přímo, ale nejprve dosáhla oblasti hrotu, kolem kterého se
čelo akčního potenciálu otočilo a směřovalo inferiorně a přes spodní stěnu, až nakonec
dosáhlo oblasti mitrální chlopně. Linie bloku byla v podstatě paralelní se septem, anteriorně
uložena byla u 12 nemocných, laterálně u 8 a inferiorně u 3 nemocných. Bipolární mapování
v této oblasti však nenasvědčovalo pro jasnou linii bloku, spíše pro oblast pomalejšího vedení
s lokálně nahuštěnými isochronami. Stimulačně pak byl potvrzen funkční původ bloku, neboť
při asynchronní komorové stimulaci tyto linie bloku nebyly patrny. Unipolární i bipolární
signály z katétrů endokardiálních i epikardiálních byly v dobrém souladu. Zdálo se, že linie
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bloku je lokalizována intramurálně. Za nejpravděpodobnější příčinu bloku je zřejmě možno
považovat anizotropii způsobenou různou architekturou vrstev svaloviny. Autoři uzavírají, že
BLRT je komplexní záležitostí. Obvykle je u BLRT popisován prodloužený transseptální
aktivační čas, avšak tito autoři našli u 1/3 nemocných transseptální čas normální a normální či
téměř normální endokardiální aktivační časy. Prodloužení QRS komplexu tedy musí spočívat
spíše v prodloužení intramurálních aktivačních časů. Delší septální aktivační čas koreloval se
změnou místa nej časnější septální aktivace z míst anteriorních či septobazálních zřejmě při
zachované

vodivosti

v jedné

či

více

septálních

větvích

do

míst

midseptálních

či

septoapikálních, což svědčilo pro aktivaci postupující po jednotlivých buňkách pracovního
myokardu z PK. Vzhledem k tomu, že aktivační sekvence u některých nemocných byla velmi
podobná

aktivační

sekvenci

u

zdravých

jedinců,

zdálo

se

u

těchto

nemocných

nej pravděpodobnější příčinou rozšíření QRS komplexu zpomalené vedení akčního potenciálu,
které však autoři neměřili. Vzhledem k místu, kolem kterého se směr šíření akčního
potenciálu obracel, lze předpokládat, že nej větší sklon k anisotropii je v oblasti hrotu a
laterálně. 35

1.7.

Proč je širší QRS komplex nevýhodný, průkaz dyssynchronie, následky
dyssynchronie

První hodnocení dopadu BLRT na hemodynamiku u člověka pravděpodobně provedl
Braunwald. Analyzoval celkem 5 nemocných s BLRT a 10 nemocných s BPRT a jejich
výsledky srovnával s výsledky vlastní dříve publikované studie na pacientech s normálními
převodními intervaly. Nemocní s BLRT měli rozličné diagnózy: dva měli idiopatickou
myokarditidu,

jeden

ICHS, jeden

vrozenou

subvalvulární

aortální

stenosu

a jeden

revmatickou aortální a mitrální insuficienci. U všech nemocných byl žilním systémem
zaveden jeden katétr do PK, poté druhý transbronchiálně do levé síně a z ní do LK. Na
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tlakové křivce pak byl sledován okamžik začátku vzestupu krevního tlaku (TK) svědčícím o
systole dané komory. Braunwald zjistil, že u nemocných s BLRT nedochází k významné
prodlevě v začátku systoly LK oproti PK, ani k prodlevě mezi okamžikem začátku QRS
komplexu a vzestupu TK v LK. Na základě předchozích experimentů na psech si to vysvětluje
tak, že u těchto nemocných nebyl úplně přerušen hlavní kmen levého raménka. 3 6
Detailnější

práce,

která

prokazuje

změny

v systolických

časových

intervalech

vypovídajících o mechanické činnosti srdce při BLRT, je práce Adolphova z r. 1969.
Studováno bylo 25 nemocných s kompletním BLRT a 29 kontrolních osob bez BLRT. Dále
byly vyšetřeny 2 osoby s intermitentním BLRT. Trvání fází systoly srdeční bylo měřeno
simultánně

nahrávaným

EKG

a

fonokardiografickým

záznamem.

Současně

byla

zaznamenávána respirace. Byl měřen interval od začátku QRS komplexu k začátku 1. ozvy
srdeční (Q-Mi) a dále interval od začátku QRS komplexu k uzávěru aortální chlopně (Q-A2).
Ejekční čas LK (LVET) byl měřen jako začátek vzestupu záznamu pulsu na arteria carotis až
k dikrotické incisuře. Isovolumický kontrakční čas (ICT) byl získán jako rozdíl mezi LVET a
M]-A 2 intervalem. Preejekční perioda (PEP) byla stanovena jako rozdíl mezi LVET a Q-A 2
intervalem. Při měřeních pak bylo zjištěno, že nemocní s BLRT mají Q-Mi

interval

signifikantně delší, dále mají delší ICT, PEP, avšak mají kratší LVET. Trvání systoly bylo
prodlouženo především díky prodloužení ICT.
Na podobné téma je recentnější práce Duncana z r. 2004. Autor se snažil zjistit, proč
pacienti s dysfunkcí LK a stejnou EF mají různou toleranci zátěže. Nezkoumal podíl
extrakardiálních příčin, jako je porucha periferního prokrvení, funkce endotelu, svalů a plic,
ale soustřeďuje se na vlivy kardiální. Zjistil, že maximální spotřeba kyslíku jako měřítko
tolerance zátěže je ovlivněna hlavně totálním izovolumickým časem (t-IVT) a přítomností
ICHS (lepší hodnoty dosahují nemocní s DKMP). Hlavní faktor, který ovlivňuje prodloužení
t-IVT je přítomnost BLRT. 3 8

28

Xiao z Royal Brompton Hospital v Londýně v r. 1992 publikoval práci, ve které
retrospektivně analyzoval u 50 nemocných s DKMP vliv šíře QRS komplexu na kontraktilitu
LK. Zjistil, že rozšíření QRS redukuje maximální hodnotu dP/dt v LK, prodlužuje trvání
TQ

systoly komor, čas k dosažení maximální hodnoty dP/dt a dobu relaxace.
Nejdůležitější poznatky ale přinesla echokardiografie. McDonald analyzoval pomocí Mmodu pohyby septa a laterální stěny LK u 18 nemocných. Popsal paradoxní pohyb septa a
zpoždění systoly volné stěny vzhledem k systole septa. K systole septa dochází podle této
práce až ve chvíli, kdy nemá protiváhu proti systole volné stěny. 40
Dyssynchronie stahů LK u pacienta s dilatační kardiomyopatií a BLRT je krásně
trojdimensionálně demonstrována v kasuistice Curryové z Baltimoru. Pomocí magnetické
rezonance („tagged magnetic resonance imaging") se zobrazuje rychlé šíření kontrakce v LK
u zdravého jedince a vedle toho je ke srovnání šíření kontrakční vlny u nemocného s BLRT.
U nemocného se kontrakční vlna dostane na laterální stěnu LK až ve chvíli, kdy je septální
svalovina již relaxována. 41
Rozvoj echokardiografických technik pak umožnil explozi metod při stanovování
dyssynchronie kontrakce komorové svaloviny. Nejčastěji užívanou metodou je tkáňová
dopplerovská echokardiografie (TDI).

I když je porucha mechanické synchronie stahů

komorové svaloviny při rozšíření QRS nepochybná, korelace mezi šíří QRS komplexu mírou
/

42

dyssynchronie měřenou jako septolaterální zpoždění pomocí TDI se ukázala být slabou.
Důsledkem časné mechanické kontrakce septa a opožděného nástupu kontrakce volné
stěny při klasickém BLRT je, že časněji se kontrahující oblast má podle Frank-Starlingova
zákona menší předtížení (preload) ve srovnání s oblastí pozdější aktivace, protože systola
dříve aktivovaných oblastí vede k presystolickému prodloužení svalových vláken aktivujících
se později. 4 j Současně má časněji se aktivující oblast menší dotížení, neboť odpor kladený
kontrakci je mírněn tím, že část energie kontrakce je pohlcena právě zvyšováním předtížení
29

relaxované komorové svaloviny v oblastech aktivujících se později. Z tlakově objemových
křivek vytvořených separátně pro konkrétní oblasti komorového myokardu lze snadno zjistit,
že mechanická práce vykonávaná těmito oblastmi se výrazně liší. 44 V experimentu mohou
konat oblasti s časnou aktivací externí práci až o 50 % menší, zatímco oblasti aktivované
později až o 50 % větší, než by konaly při synchronní aktivaci 45 ' 46 . Je pak přirozené, že
v oblastech s časnější aktivací klesá prokrvení, spotřeba kyslíku i spotřeba glukózy. 43 ' 47-49 Při
dlouhodobém trvání dyssynchronie pak dochází k strukturální remodelaci

komorového

myokardu včetně vzniku asymetrické hypertrofie levé komory srdeční se ztluštěním později
se aktivujících oblastí. 30 Současně se podle experimentálních dat mění i exprese proteinů
kanálů podílejících se na šíření akčního potenciálu mezi kardiomyocyty (v tzv.

gap-

junctions"), což vede k dalšímu zpomalení vedení v později se aktivujících oblastech. 31 Tím
se uzavírá bludný kruh, kdy zpomalení lokální aktivace vede ke změnám, které rychlost
aktivace dále snižují. Ke snížení efektivity práce, kterou koná levá komora srdeční jako celek,
přispívá i dyssynchronie stahů papilárních svalů zvětšující míru mitrální regurgitace.
Echokardiografické

vyšetření

sice

pomohlo

objasnit

řadu

otázek

týkajících

se

patofyziologie zpomalené elektrické aktivace komor, avšak běžné metody založené na
různých modifikacích TDI jsou pro detekci nemocných s klinicky signifikantní dyssynchronií
o

stahů levé komory srdeční zřejmě málo citlivé.

1.8.
První

Srdeční resynchronizační léčba (CRT)
veřejná prezentace

výsledků

metody

odpovídající zhruba
53

resynchronizační léčbě proběhla zřejmě již v roce 1993.

•

dnešní

srdeční
•

Nicméně jako pionýrská je v této

souvislosti nejčastěji citována o rok mladší práce Cazeauova, který 54-letému muži s dilatační
kardiomyopatií, s těžkým oboustranným srdečním selháním (NYHA třída IV) při vyčerpané
medikamentosní léčbě a kontraindikaci k transplantaci srdce, s P-Q intervalem 200 ms a QRS
30

komplexem 200 ms charakteru BLRT, implantoval čtyřdutinový kardiostimulátor. Mimo
standardní elektrody v pravé síni a v pravé komoře byla další elektroda, zavedená cestou
koronárního sinu, určena ke stimulaci levé síně a čtvrtá elektroda byla implantována
epikardiálně nad levou komoru srdeční. Tato stimulace vedla k zúžení QRS komplexu
následovanému dramatickým hemodynamickým i klinickým zlepšením stavu nemocného.' 4
Od publikace tohoto sdělení došlo k masivnímu rozšíření resynchronizační léčby srdečního
selhání u nemocných s rozšířeným QRS komplexem, avšak již bez elektrody pro levou síň a
s elektrodou pro levou komoru obvykle implantovanou transvenózně do některého ze žilních
přítoků

koronárního

sinu.

Podstata

efektu

CRT

byla

analyzována

Breithardtem

echokardiograficky za použití novějších echokardiografických technik vesměs založených na
TDI v r. 2003. Dopplerovský vzorkovací objem se při těchto měřeních umístí do komorové
svaloviny a pomocí TDI se zjišťuje buď přímo rychlost a časování pohybu tkáně v místě
vzorkovacího objemu, nebo se používá sofistikovanějších technik, jako je míra tkáňové
deformace - tzv. strain (s) a rychlost tkáňové deformace -

strain rate (SR). Techniky jsou

náročné na počítačové zpracování, ale především na vyšetřitelnost nemocných. V uvedené
práci vybrali autoři 20 nemocných s BLRT, kterým byl v minulosti implantován přístroj k
CRT. Pro účely měření byl nejprve přístroj vypnut a měřily se mechanické události při vlastní
stimulátorem neovlivněné aktivační sekvenci. Poté byla resynchronizace opět aktivována a
autoři sledovali změny sekvence mechanických událostí. Z původního počtu 20 nemocných
museli dodatečně pro špatnou vyšetřitelnost ještě 2 nemocné vyřadit, takže závěry byly činěny
na 18 nemocných. Vyšetření mohlo být z důvodů vyšetřitelnosti prováděno jen v apikální
čtyřdutinové projekci posuzující septum bazálně a ve střední části a laterální stěnu bazálně a
ve střední části. V apikální dvoudutinové projekci u naprosté většiny nemocných nebylo
dosaženo vyhovující vyšetřitelnosti. 9 nemocných mělo ICHS, 9 nemocných idiopatickou
DKMP. SR max . bez CRT byla téměř normální, avšak celkové zkrácení měřené pomocí s max .
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bylo významně postiženo ve všech segmentech. Na SR niax . a s max . neměla CRT žádný vliv. Při
měření 8 byl rozdíl v tom, že před aktivací CRT byla téměř polovina systolického zkrácení
septa v izovolumické kontrakční periodě (IVCT), naproti tomu laterální stěna se v průběhu
IVCT prakticky nezkracovala - zkrácení zde bylo značně opožděné, a to až do ejekční
periody (EP). Po puštění CRT se poměry změnily: septum se zkracovalo hlavně za EP a
zkracování laterální stěny začalo časněji, čímže se částečně přesunuto do IVCT. Dále bylo
hodnoceno dosažení okamžiku s max .. Na septu jej bylo dosaženo bez CRT před koncem ejekce
v 89 % případů. Postsystolické zkracování laterální stěny bylo pozorováno v 72 % případů. U
8 pacientů (44 %) bylo zjištěno na počátku systoly prodlužování laterální stěny. Tito pacienti
měli signifikantně větší SR max . laterální stěny ve srovnání s pacienty bez systolického
prodlužování laterální stěny na počátku systoly, což je v souladu s Frank-Starlingovým
zákonem, neboť laterální stěna u těchto nemocných dosáhla většího předtížení (preloadu).
Postsystolické zkracování laterální stěny bylo spojeno s prodlužováním septa u 11 nemocných
(61 %). Po spuštění CRT byla dyssynchronie v dosažení e max . redukována. Simultánní
zkracování septální a laterální stěny bylo pozorováno u 7 (39 %) nemocných, časnější začátek
zkracování laterální stěny byl přítomen u 7 (39 %) nemocných, u 6 (33 %) zůstal začátek
septálního zkracování stále před začátkem kontrakce v laterální oblasti. U obou stěn
maximální zkrácení skončilo před koncem ejekční periody. Časné septální zkrácení při IVCT
bylo doprovázeno laterálním prodlužováním jen u 3 nemocných (17 %) a při

IVRT bylo

laterální zkracování s doprovodným septálním prodlužováním jen u 4 nemocných (22 %).
Z klasických echokardiografických veličin CRT zvyšovala EF, redukovala zpoždění mezi
ejekcí PK a LK, prodlužovala plnící čas LK. Pokud se zlepšila synchronizace měřená k
dosažení c max .o alespoň 50 ms, došlo k signifikantními zkrácení preejekční periody, avšak u
těchto pacientů nedošlo k vzestupu EF LK ani plnícího času LK. 53
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1.9.

Prospektivní studie k průkazu dlouhodobého efektu CRT

Efekt CRT u nemocných s rozšířeným QRS komplexem lze považovat vesměs za
příznivý, což bylo potvrzeno řadou randomizovaných či zkřížených studií, jako PATCH-HF^ 6 ,
MUSTIC-SR 5 7 , MUSTIC-AF 5 8 , MIRACLE 5 9 , MIRACLE-ICD 6 0 , COMPANION 6 1 , PATCHCFIF II 62 , MIRACLE-ICD II 63 , CONTAC-CD 6 4 . Tyto studie prokázaly, že u nemocných
s rozšířeným QRS komplexem dochází vlivem zavedení této léčby k zúžení QRS komplexu,
zlepšení kvality života, zlepšení NYHA třídy, ušlé vzdálenosti při 6-minutovém testu chůze a
maximální spotřebě kyslíku. První studie, která prokázala statisticky významné snížení
mortality při resynchronizační léčbě bez současně implantovaného ICD přístroje, byla studie
CARE-HF. Do této studie byl oproti předchozím zařazen relativně větší počet probandů (n =
813). 65
Ve výše uvedených studiích ale nebylo příznivých výsledků CRT dosaženo u všech
nemocných. Studie prokázaly, že existuje určité množství „nonrespondérů", u kterých ke
zlepšení klinického stavu nebo objektivních parametrů nedochází. Jejich počet závisí na tom,
jak je v jednotlivých studiích definováno kriterium příznivé reakce na léčbu. I v případě, kdy
se za příznivou

reakci

hodnotí jen mírné

klinické

zlepšení

bez zpětné

remodelace

echokadiografických parametrů, je podíl nonrespondérů nejméně 20 %, ale spíše 30 - 40 %.
Příčin výskytu nedostatečné či chybějící reakce na resynchronizační léčbu je určitě více.
Pokud se vyloučí suboptimální indikace k implantad systému, pak může být důvodem
nevhodná anatomie srdečního žilního systému, která neumožňuje umístit elektrodu do
laterální či inferolaterální oblasti považované klasicky za nejvhodnější místo pro implantad
levokomorové elektrody. Může to být ale i skutečnost, že rozšíření QRS komplexu je
způsobeno pozdní aktivací jiných oblastí srdce, než těch, které jsou obvyklou cílovou oblastí
pro implantad stimulační elektrody. V jiných případech mohou rozšiřovat QRS komplex
zjizvené oblasti po předchozích infarktech myokardu, které jsou sice elektricky aktivní, avšak
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mechanicky málo přispívají ke kontrakci levé komory srdeční. V neposlední řadě nemusí být
pro řadu nemocných dosažené zúžení QRS komplexu dostatečné a teoretickým řešením by
bylo přidání další elektrody. První randomizovaná zkřížená studie, která byla v tomto směru
prováděna, prokázala, že stimulaci komorové svaloviny ze 3 míst signifikantně více
podporovala reverzní remodelaci levé komory. Při stimulaci ze 3 míst byla významně vyšší
EF LK, zmenšil se endsystolický objem levé komory a zmenšila se rovněž eddiastolická
velikost levé komory. Ke zlepšení tolerance zátěže měřené 6-minutovým testem chůze však
nedošlo. Výsledky studie byly ale bezpochyby omezeny skutečností, že třetí komorová
elektroda byla připojena k síňovému portu biventrikulárního kardiostimulátoru St. Jude
Frontier 5510, a tak stimulace z tohoto portu předcházela stimulaci dalších komorových
elektrod nejméně o 25 ms, čímž došlo rovněž k mírnému rozšíření QRS komplexu při tomto
typu stimulace. 66 Další studie z roku 2009 zjistila, že 27 nemocných se stimulací komorové
svaloviny ze 3 míst mělo oproti 27 nemocným s klasickým CRT lepší výsledky v 6minutovém testu chůze, vyšší VC^max, výraznější zlepšení v N Y H A třídě a podstatně menší
počet nonrespondérů. V této studii bylo stimulace ze 3 míst v komorovém

myokardu

dosaženo připojením rozdvojky (Y konektoru) do levokomorového kanálu. Tento konektor
umožňuje sloučit dvě bipolární elektrody do jednoho portu.

1.10.

67

Alternativní metody vedoucí k zúžení QRS komplexu

V době před zahájením naší studie se objevilo několik publikací ze dvou pracovišť, ve
kterých autoři u nemocných s implantovaným CRT hodnotili vliv zvýšení stimulační energie
při stimulaci z levokomorové elektrody na šíři QRS komplexu a na dobu, za jakou aktivace
dorazí od místa stimulace do oblasti pod pravokomorovou elektrodou. Naměřené rozdíly
v hodnotách aktivačních časů mezi prahovou energií a maximální stimulační energií daného
implantátu se pohybovaly v rozmezí 10-20 ms.

68 70
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2.

Hypotéza a cíle práce

Cílem studie bylo u nemocných s implantovaným kardiostimulátorem posoudit exaktní
metodou vliv změn ve stimulačním napětí při pravokomorové stimulaci na šíři QRS
komplexu.

3.

Materiál a metodika

3.1.

Soubor pacientů:

Soubor byl tvořen 14 náhodně vybranými osobami (3 ženy, 11 mužů) s implantovaným
kardiostimulátorem, kteří byli sledováni v našem implantačním centru. Výběrová kriteria
byla: jednodutinový či dvoudutinový kardiostimulátor s jednou elektrodou v pravé komoře,
AV blokáda s dependencí na stimulaci či s pomalým náhradním rytmem o frekvenci pod
40/min. bez ohledu na základní rytmus (sinusový rytmus či fibrilaci síní), dlouhodobá
hemodynamická stabilita, absence klinicky významných známek ischemie myokardu. Všichni
pacienti podepsali informovaný souhlas. Studie byla schválena lokální etickou komisí a
prováděna v souladu s Helsinskou deklarací.

3.2.

Pořizování dat:

Na přístroji CardioLab® (GE Medical Systems) byly mimo standardního 12-svodového
EKG nahrávány vektokardiografické svody X, Y a Z podle Franka. Vzorkovací frekvence
byla 3906 Hz a nastavení filtrů 0,05-1000 Hz. Všechna měření byla prováděna při unipolární
stimulaci ve snaze zabránit anodální stimulaci při větší stimulační energii. Délka stimulačního
cyklu při měření byla 600 ms. Důvodem této relativně kratší délky cyklu byla především
snaha potlačit možnou ektopii. Šíře impulsu nebyla měněna proti trvalému nastavení u daného
pacienta. Série stimulací v délce 30-45 s za použití různé stimulační voltáže byly nahrávány

v náhodném pořadí. Počet jednotlivých sérií aplikace stejného stimulačního napětí se u
jednotlivých pacientů pohyboval v rozmezí 15-27. Tyto počty cyklů se lišily proto, že se lišily
hodnoty prahů. Nižší hodnota prahů umožnila stimulovat v širším napěťovém spektru. Dalším
důvodem většího počtu sérií byl výskyt artefaktů, které mohly potenciálně zhoršit numerickou
analýzu signálu - tam, kde se zdálo být EKG méně kvalitní, byla stimulace při některých
napětích vícekrát opakována. Epizody pomalejší stimulace mezi jednotlivými

sériemi

nepřesáhly 30 s. U všech nemocných bylo stimulováno až do 4 V při kroku mezi jednotlivými
hodnotami použitého napětí 0,3-0,5 V podle modelu kardiostimulátoru. Při napětí nad 4 V byl
volen krok 1 - 1,5 V, a to až do maximálního možného výdeje daného kardiostimulátoru.
Nikdy však nebyla překročena hranice 7.5 V, ani v případě, kdy to typ kardiostimulátoru
umožňoval. Série stimulací s prahovým napětím a některými vyššími hodnotami napětí byly
opakovány. Digitalizované nahrávky byly importovány do prostředí Microsoft Excel 2007 a
zpracovány programem, který byl vytvořen pro tento účel v prostředí Microsoft Visual Basic
for Applications. Délka vektoru pro každý okamžik byla kalkulována z bipolárních X, Y a
Z svodů podle vzorce:

délka v e k t o r u =

Jxf + yf

-1- Zf

kde x t , yt a z t jsou amplitudy vektoru v čase t.
Stimulační artefakty byly automaticky detekovány jako náhlé změny v délce vektoru.
Přesnost této detekce byla vizuálně kontrolována s cílem předejít chybné detekci počátku
stimulačního artefaktu při změnách stimulačního napětí. Signálově zprůměrovaná délka
vektoru jako funkce času (SA-QRS) byla zkonstruována pro jednotlivé série stimulace o
konkrétním stimulačním napětí. SA-QRS pak byly použity pro všechny další kalkulace. SAQRS získané při stimulaci o prahovém napětí sloužily jako templát. Na tomto templátu byl
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určen přibližný konec depolarizace (konec SA-QRS). Posuny konce depolarizace při
nadprahové stimulaci vzhledem ke konci depolarizace na templátu pak byly analyzovány
metodou kroskorelace. Metoda spočívala v t o m , že byl vybrán segment o 201 bodech
z templátu se středem kolem konce depolarizace a obdobný úsek na křivce srovnávané s
templátem. Mezi oběma úseky byl spočten Pearsonův korelační koeficient. Poté se úsek 201
bodů na křivce srovnávané s templátem posunul o 1 bod doleva a znovu byla spočtena
korelace. Takto byl úsek celkově posunut doleva i doprava po 1 bodu až do ±60 bodů oproti
templátu

a korelační

koeficient byl

spočten

pro každou

vzájemnou polohu.

Posun

odpovídající maximální korelaci popisoval diferenci v pozici konce QRS oproti prahovému
(„posun konce") a tím i zkrácení QRS komplexu oproti stimulačnímu artefaktu (maximum
kroskorelační

funkce). Analogický

přístup

byl

volen

pro

určení

posunu

či

nejvíce

prominujícího vrcholu („posun vrcholu") SA-QRS. Kalkulovaná zkrácení SA-QRS ze sérií se
stejným stimulačním napětím byla zprůměrována.
Aby mohly být srovnány výsledky mezi nemocnými, bylo stimulační napětí vyděleno
prahovým napětím, takže změny v šíři QRS byly analyzovány jako násobky prahového
napětí. Některé analýzy byly prováděny pro celistvé násobky prahů. V případě, kdy nebyla
hodnota zkrácení pro celistvý násobek prahu získána měřením, byla spočtena lineární
interpolací z hodnot nejbližších požadovanému násobku prahu. Nelineární modelování bylo
provedeno s naměřenými hodnotami bez jakékoli interpolace. Dále byla vizuálně změřena šíře
QRS komplexu při prahové stimulaci. 12-svodové EKG bylo prohlédnuto k vyloučení
možných morfologických změn QRS komplexu při změnách stimulačního napětí.

3.3.

Statistická analýza:

Pro hodnocení efektu zvýšení stimulační voltáže byl použit párový t-test. Pearsonovým
korelačním koeficientem byl analyzován vztah posunu konce a posunu vrcholu při změnách
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stimulačního napětí u jednotlivých pacientů. Regresní analýza byla prováděna metodou
odhadu maximální pravděpodobnosti 71 , tak jak je tomu zvykem u nelineárních smíšených
o 72

•

7-»

modelů , a to pomocí numericky stabilních rutin popsaných Pinheriem a Batesem.

J

K vlastním výpočtům byla užita NLME knihovna programu S-plus verze 7.0. Hodnota p <
0,05 byla považována za statisticky významnou.

4.

Výsledky

4.1.

Vliv stimulačního napětí na šíři QRS komplexu

Klinická charakteristika nemocných je v tabulce 1. Většina stimulačních elektrod byla
implantována do oblasti hrotu pravé komory.

Tabulka 1: Charakteristika
Pacient

Věk

Kardiostimulátor

souboru
Elektroda

(roků)

Stáří

Místo

elektrody

stimulace

Práh

Základní

Síře SA-

rytmus

Q R S při
prahové
stimulaci
(ms)

1

2

3

71

56

82

Medtronic EnPulse

Medtronic

DR

5076

Guidant Discovery

Medtronic

DR

4092

Guidant Meridian

Biotronik

SR

TIR 60-BP

0,5 V/0,4
8 měsíců

septum

ms

SR

179

SR

179

FiS

191

FiS

164

0,6 V/0.4
6,5 roků

hrot

ms
0,7 V/0,4

8 měsíců

hrot

ms

Vitatron
Crystal i ne

4

81

Biotronik Philos

Actifix ICF

SR

09

1,2 V/0,4
5,9 roků

hrot

ms

38

5

74

Guidant Insignia I

Medtronic

AVTDR

5024M

1 V/0,4
5.5 roků

hrot

ms

SR

209

FiS

207

FiS

193

FiS

174

FiS

192

FiS

173

SR

194

SR

181

SR

179

AFib

176

Pacesetter

6

7

8

9

10

1 1

12

13

65

71

76

84

65

74

69

85

Biotronik Philos

Tendril DX

DR

1388T

Guidant Meridian

Medtronic

SR

4092

1 V/0,4
6.4 roků

hrot

ms
0.6 V/0,4

4.8 roků

hrot

ms

Pacesetter

0.9

St Jude Pacesetter

Tendril DX

V/0,37

Regency SR+

1388T

Biotronik Axios

Medtronic

SR

5076

Medtronic Sigma

Medtronic

SSR03

5076

St Jude Integrity

Medtronic

A D x DR 5360

5076

Guidant Meridian

Medtronic

DR

4092

Guidant Insignia I

Medtronic

A V T DR

5076

5.9 roků

hrot

ms
0.6 V/0,4

4 roky

septum

ms
0.5 V/0.4

3.8 roků

septum

ms
0.5 V/0,4

7 týdnů

septum

ms
0.5 V/0.4

5,4 roků

hrot

ms
0.4 V/0.4

1 den

septum

ms

Biotronic

14

77

FiS -fibrilace
do doby provádění

Biotronik Kairos

DN 60-A

SR

Unip

1.3 V/0.4
17 roků

hrot

ms

síní. SR - sinusový rytmus. Věk elektrody byl měřen od doby

implantace

studie.

U všech nemocných vedl vzestup stimulačního napětí nad prahové hodnoty k posunu
konce i posunu vrcholu doleva (obrázek 1 a 2). Žádné změny v morfologii QRS komplexu se
změnami stimulačního napětí, které by mohly svědčit pro přímou stimulaci His-Purkyňova
systému, nebyly pozorovány. Byla signifikantní korelace mezi posunem konce a posunem
vrcholu u všech nemocných vyjma nemocného č. 13 (tabulka 2).
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Obrázek

1. Srovnání

vektokcirdiografického

QRS komplexu

při stimulaci

prahovým

napětím ve srovnání se stimulací o vysokém napětí u pacienta č. 12.

Stimulační artefakt

Prahové napětí
Vysoké napětí

Vrchol QRS
..•"ty.

Konec QRS

T vlna

//"\J

^

V
0

500

w

Spodní křivka je zprúměrovcmý
křivka byla získána při stimulaci
tvary křivky těsně za stimulačním

1000

Číslo vzorku

signál při stimulaci o prahovém

s napětím

2000

1500

napětí, zatímco

14x vyšším, než bylo prahové

artefaktem jsou způsobeny

napětí.

horní

Rozdílné

filtrací.
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Obrázek 2: Vliv vzestupu
individuálních

stimulační

voltáše vyjádřený jako funkce

násobku prahu u

nemocných pro posun vrcholu (panel A) a posun konce (panel B).

Čísla na konci každé křivky odpovídají číslům individuálních

nemocných v tabulce 1.
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Tabulka 2: Korelace mezi posunem vrcholu a posunem konce při změnách

stimulačního

napětí.
Pacient č.

R

P

1

0,802

0,0017

2

0,858

0,0074

oj

0,882

0,0033

4

0,905

0,0032

5

0,931

0,0078

6

0,900

0,0023

7

0,983

<0,0001

8

0,924

<0,0001

9

0,899

0,0040

10

0,912

0,0024

11

0,712

0,0209

12

0,928

0,0004

13

0,549

0,0805

14

0,948

0,0010

Průměr

0,867

Směrodat.
odchylka

0,113

Párová analýza srovnávající rozdíly v trvání SA-QRS pro celistvé násobky prahového
napětí ukázala větší změny při vzestupu těsně nad prahové hodnoty, při dalším vzestupu však
byly již změny v šíři SA-QRS menší (tabulka 3).
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Tabulka 3: Průměrné změny v posunu vrcholu a konce.
posun vrcholu

posun konce

Násobek

Změny

Změny

Hodnoty p pro

Změny

Změny

Hodnoty p pro

prahu

vzhledem k

vzhledem k

změny v trvání

vzhledem k

vzhledem k

změny v trvání pro

prahové

předchozímu

pro po sobě

prahové

předchozímu

po sobě jdoucí

stimulaci

násobku

jdoucí násobky

stimulaci

násobku

násobky

(ms)

prahu (ms)

prahových

(ms)

prahu (ms)

prahových hodnot

hodnot
2 2,27 ± 1,27

2,27 ± 1,32

<0,001

2,54 ± 1.70

2,54 ± 1,76

<0,001

J

3,04 ± 1,32

0,78 ± 0 , 6 4

<0,001

3,08 ± 1.70

0,54 ± 0 , 8 4

0,032

4 3,61 ± 1,95

0,57 ± 0 , 8 2

0,023

3,67 ± 2 . 1 0

0,59 ± 0 , 7 6

0,002

5 3,94 ± 2 , 0 4

0,30 ± 0,65

0,121

3,75 ± 2 . 2 7

0,01 ± 0 , 7 2

0,957

6 3,77 ± 1,36

0,24 ± 0,76

0,286

4,00 ± 2 . 6 5

0,44 ± 0 , 8 7

0,108

7 4,28 ± 1,49

0,40 ± 0 , 3 5

0,009

4,15 ± 2 . 7 0

0,07 ± 0 , 6 9

0,763

8 4,25 ± 1,48

0,39 ± 0 , 4 1

0,047

4,11 ± 2 . 0 8

0,67 ± 1,06

0,152

9 4,49 ± 1,71

0,18 ± 0 , 3 9

0,192

4,21 ± 2 . 1 2

0,01 ± 0 . 8 8

0,974

10 4,99 ± 1,59

0,56 ± 0 , 4 3

0,010

4,69 ± 2 . 4 9

0,57 ± 1,07

0,144

Změny
stimulačním

vzhledem

kprahové

napětí a prahovým

změny mezi individuálním
trojnásobkem

4.2.

jsou

změny

mezi

stimulací

napětím. Změny vzhledem k předchozímu

násobkem

a dvojnásobkem,

stimulaci

prahu a předchozím

mezi čtyřnásobkem

násobkem

a trojnásobkem

o

konkrétním

násobku prahu jsou
prahu,

tj. např. mezi

atd.

Nelineární model

Na základě získaných výsledků byl vyvinut následující matematický model:

n=4

1 - exp

K -lY
Mi y
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{A,)-N{a,cr2A)

log

log( M J - N f a o l )
cov(log(4),log(M / )) = 0
S,~n{0,<J2)
nezávisle přes jednotlivé osoby (indexované písmenem i)

k d e l ^ a F ( / jsou standardizovaná odpověď a standardizovaná voltáž, neboli j-tý násobek
prahu měřený u i-tého pacienta. Kalkulace byly prováděny separátně pro posun vrcholu i
posun konce. Dva parametry modelu (Mj a Aj) mají jednoduchou a praktickou interpretaci: Aj
je maximální zkrácení SA-QRS a Mj je rychlost ,.decelerace" hodnoty Y versus V. Hodnoty
A(Aj) a M(Mj) pro individuální pacienty jsou dány v tabulce 4, regresní křivky vzniklé
dosazením těchto hodnot do matematického modelu jsou na obrázku 3.

Tabulka 4. Hodnoty A a Mpro posun vrcholu a posun konce u individuálních

nemocných.

Pacient č.

iJ

10

11

12

7,21 6,59 8,92 9,18 5,33 6,81 6,17 5,16 5,13 5,94

5,28

11,79

1,01 0,48

10,15

1,15

6,10 5,81 6,63 5,67 5,19 5,53 5,38 6,18 9,90 6,01

5,20

8,88

5,13 5,46

1,15 0,47 0,53

9,49

0,75

11,80 5,27

1

2

4

5

6

7

8

9

13

14

A pro posun
vrcholu

4,50 3,48

M pro posun
vrcholu

10,21 7,57 0,79 2,27

1,44 4,44 4,24 0,31

13,44

1,18

A pro posun
konce
M pro posun
konce

14,81 6,81

1,95

1,10

1,32

1,16 2,27
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Obrázek 3: Regresní křivky pro posun vrcholu (panel A) a posun konce (panel B).

Čísla na konci každé křivky odpovídají číslům individuálních

nemocných v tabulce 1.

Jako kontrolu kvality modelu jsme použili krabicový graf standardizovaných reziduí
(obrázek 4). V tomto grafu je patrno, že residua mají přibližně normální rozložení, což
potvrzuje validitu modelu.

Obrázek 4: Standardizovaná

Rezidua jsou standardizována

Analýza

rezidua

na směrodatnou

rezidují pro jednotlivé

pacienty

odchylku.

rovněž

svědčí

pro vhodnost

modelu.

V krabicovém grafu mají distribuce residuí normální rozložení (obrázek 5).
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Obrázek 5: Standardizovaná
vrcholu, v panelu B pro posun

rezidua pro jednotlivé

pacienty

v panelu A pro

posun

konce.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Číslo pacienta
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Číslo pacienta

Vliv kovariát

Hodnoty Aj a Mj jsou srovnatelné pro posun vrcholu a posun konce bez jakéhokoli
systematického posunu u individuálních nemocných, což odráží skutečnost, že měření posunu
vrcholu a konce je měřením stejné změny a rozdíly jsou způsobeny variabilitou měření.
Nelineární smíšený model umožnil posoudit vliv kovariát, čehož bylo využito k analýze
vztahu mezi změnami šíře QRS komplexu a některými klinickými údaji. Nebyla tak nalezena
žádná spojitost mezi šíří QRS komplexu při prahové stimulaci a změnami QRS při zvyšování
stimulačního napětí (p pro A a M byly 0,71 a 0,58 při analýze posunu vrcholu, 0,76 a 0,69 pro
analýzu posunu konce). Podobně nebyla pozorována žádná asociace mezi hodnotou prahu a
změnami šíře QRS při zvyšování stimulačního napětí (hodnoty p pro A a M byly 0,34 a 0,16
při analýze posunu vrcholu a 0,99 a 0,72 při analýze posunu konce). Vliv stáří elektrod na

hodnoty A a M byl hraničně významný pro posun vrcholu (p = 0,05 a p = 0,06), byl však
jasně významný pro posun konce (p = 0,004 a p = 0,01), což vyjadřuje fakt, že u starších
elektrod je vliv zvyšování stimulačního napětí menší a má méně vyjádřenu nelinearitu
(regresní křivka je více napřímena).

5.

Diskuse

Podle našich vědomostí je tato studie první studií zabývající se vlivem stimulačního
napětí při pravokomorové stimulaci na šíři QRS komplexu. Kroskorelační analýza se ukázala
být metodou vhodnou pro tento typ analýzy.
Hlavním výsledkem této studie je, že zvyšování stimulačního napětí vede k zužování
QRS komplexu. Tento efekt je nejvíce vyjádřen při zvyšování voltáže těsně nad prahové
hodnoty. V naší studii byl významný až do čtyřnásobku hodnoty prahu, s dalším zvyšováním
stimulačního napětí pak byly změny menší a více se uplatňovala variabilita měření. Ve snaze
popsat přesně nelineární vztah mezi stimulačním napětím a trváním QRS jsme navrhli
jednoduchý exponenciální model s horní asymptotou. Tento model byl vyvinut z dat našeho
měření a nepredikuje tedy chování při použití stimulačního napětí výrazně vyššího, než bylo
použito v naší studii. Srovnatelné hodnoty pro Mj a Aj při analýze posunu vrcholu a posunu
konce pomocí tohoto modelu spolu se signifikantními korelacemi mezi měřenými hodnotami
pro posun vrcholu a posun konce u všech mimo jednoho nemocného (tabulka 2) a podobné
průměrné zkrácení mezi posunem vrcholu a posunem konce při celistvých násobcích
prahového napětí pro celou skupinu pacientu (tabulka 3) svědčí pro to, že k akceleraci
depolarizace
akcelerace je

musí

dojít

úplný

před

začátek

vrcholem

SA-QRS.

depolarizace,

kde

Nejpravděpodobnějším

podle

publikovaných

momentem

studií

aplikace

stimulačního impulsu vytváří virtuální elektrodu. Virtuální elektroda je část myokardu, která
je depolarizována přímo nebo velmi rychle stimulačním impulsem a odkud se pak šíří akční

potenciál dále. 74 Tvar virtuální elektrody je ovlivněn anizotropií vodivosti srdečního svalu. V
dvojrozměrné vrstvě kardiomyocytů má obvykle tvar „psí kosti" 74 " 7 ' s největším rozměrem
svírajícím úhel 45°-60° s podélnou osou kardiomyocytů. Ve studii Wikswa 7 4 se velikost
virtuální elektrody měnila nelineárně podle intenzity stimulačního proudu. Podobně v naší
studii byl vztah mezi stimulačním napětím a velikostí virtuální elektrody

nelineární,

nehodnotili jsme však vliv změn šíře impulsu na šíři QRS komplexu. Nelinearita je
pravděpodobně ve vztahu nejenom ke zvětšení velikosti

virtuální katody, ale podle

stimulačního napětí a vodivosti tkáně se mohou v blízkosti tvořit i virtuální anody, ze kterých
se rovněž může šířit depolarizace. 76
Vliv změn energie stimulačního impulsu docílené změnou šířky impulsu nebyly v rámci
této studie hodnoceny.
Model demonstroval vliv stáří elektrody na výsledném zkrácení QRS komplexu.
Neexistuje žádné přímočaré vysvětlení tohoto jevu. Proces aktivace a změn membránového
potenciálu stále není zcela objasněn. 77 Bezpochyby závisí na cytoarchitektuře tkáně pod
elektrodou. Bylo by tedy možno předpokládat, že implantace elektrody do hrotu pravé
komory či do septální pozice by mohla hrát určitou roli, protože starší elektrody byly všechny
implantovány

do

blízkosti

hrotu pravé komory, zatímco

nové elektrody mohly

být

implantovány do oblasti septa. Naneštěstí, náš model nebyl schopen odhalit možný vliv
pozice elektrody z výpočetních důvodů. K překonání tohoto problému bylo teoreticky možno
zařadit více pacientů do studie, avšak to nakonec nebylo provedeno ze dvou důvodů. Za prvé,
septální pozice není přesně definována a myoarchitektura pod elektrodou se může měnit nejen
mezi výtokovým traktem a midseptem, ale zřejmě i v rámci daleko menší oblasti. To samé
platí rovněž pro apikální oblast, která je často zaměňována za spodní stěnu pravé komory. Za
druhé, efekt stáří elektrody mohl být ovlivněn designem elektrody. Tkáň pod elektrodou se po
implantaci mění 78 a vylučování steroidů z terminální části moderních elektrod významně
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brání těmto změnám 79 . Ve chvíli, kdy jsme v našem centru přestali implantovat elektrody do
apikální oblasti, jsme současně přešli z pasivních komorových elektrod na steroidní elektrody
s aktivní fixací. Vliv těchto změn by pak nebylo možno snadno odstranit zdvojnásobením
počtu pacientů - pravděpodobně by byly nutné mnohem vyšší počty pacientů, což se vymyká
možnostem jednoho implantačního centra.
Nebyl nalezen žádný vztah mezi délkou SA-QRS při prahové stimulaci a posunem
vrcholu či posunem konce při zvyšování stimulačního napětí. Tento výsledek může být
způsoben omezenou přesností vizuálního měření délky SA-QRS. Na druhé straně, pokud by
tento výsledek skutečně odpovídal realitě, pak by znamenal další podporu hypotézy o tom, že
jedinou změnou spojenou s velikostí stimulační energie je změna velikosti virtuální elektrody.
Při zvýšení stimulačního napětí se totiž cesta akčního potenciálu myokardem nemění, rychlost
aktivace se liší jen v prvním okamžiku a dále zůstává neovlivněna.
Otázkou je proč námi naměřené změny šíře QRS dosáhly méně než poloviny toho, co
zjistili Sauer 69 a Tedrow 7 0 . V obou studiích měřili autoři změny stimulačního napětí při
stimulaci z levokomorové elektrody implantované do větve koronárního sinu lokalizované
epikardiálně. Průměrná změna v délce intervalu mezi stimulem aplikovaným v levé komoře a
lokální aktivací zaznamenanou v pravé komoře mezi prahovou a maximální stimulací byla
10,2 ms v první studii, zatímco druhá studie změřila tento rozdíl na 14 ms a navíc zjistila
zkrácení QRS o 18 ms. Lze hypotetizovat, že důvodem menších změn v naší studii mohly být
celkově menší rozdíly ve změnách stimulační energie. Avšak když akceptujeme nelineární
vztah

mezi

stimulační

energií

a trváním

QRS

komplexu,

tato hypotéza

dostatečně

nevysvětluje pozorovaný rozdíl. Jiným vysvětlením je odlišná myoarchitektura oblasti, kde
jsou elektrody implantovány. Levokomorový epikard může mít odlišné vlastnosti od
pravokomorového endokardu. V neposlední řadě mohly být rozdíly způsobeny odlišnou
metodikou. Naše práce byla prováděna za dodržení přísných výpočetních standardů, které
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mohou vést k přesnějším a spolehlivějším výsledkům oproti předchozím studiím. Citované
práce odečítaly změny v měřených intervalech z vytištěného záznamu s posunem papíru 25100 mm/s. Za těchto podmínek je posouzení milisekundových intervalových rozdílů prakticky
nemožné. Naše metodika umožňovala rozlišení časového intervalu na úrovni čtvrtiny
milisekundy. Těsně po publikaci našich výsledků

se objevila další studie analyzující vliv

energie stimulace na šíři QRS komplexu, částečně podobná dříve publikovaným pracím.
Autoři vybrali 37 nemocných s resynchronizačním ICD přístrojem a bipolární levokomorovou
elektrodou. Nejprve autoři sledovali změny morfologie a šíře QRS komplexu v EKG
zaznamenávaném rychlostí 50 mm/s. Stimulace byla prováděna se šíří impulsu 1 ms, a to od
nejvyššího dosažitelného stimulačního napětí pro daný přístroj až po prahové napětí.
Stimulováno bylo v bipolárním i v unipolárním modu. Poté byl sledován interventrikulární
převodní čas jako interval mezi stimulem a okamžikem vrcholu akčního

potenciálu

v intrakardiálním elektrogramu (IEG) z pravokomorové elektrody. IEG bylo pořizováno
rychlostí 25 mm/s. V tomto případě autoři použili stimulační napětí o 5 V větší, než bylo
prahové a při následném postupném snižování napětí se dostali až na hodnotu o 0,5 V vyšší,
než bylo napětí prahové. Takto zjistili, že při bipolární stimulaci došlo u 26 nemocných (70
%) ke skokovité změně morfologie QRS komplexu, doprovázené i změnou šíře QRS
komplexu. Doba od stimulu k detekci aktivace v pravokomorovém kanálu se u těchto osob
zmenšila ze 155 ± 41 ms při nízké stimulační energii na 141 ± 39 ms při vysoké stimulační
energii. Ve skupině nemocných beze změny morfologie QRS k žádné významnější změně
mezikomorového převodního času nedošlo. Rovněž v povrchovém EKG bylo ve skupině
změny morfologie patrné zúžení QRS komplexu, a to ze 187 ± 28 ms na 182 ± 29 ms,
zatímco ke změně šíře QRS ve skupině bez změny morfologie rovněž nedošlo. Při unipolární
stimulaci se morfologie QRS neměnila a nebylo možno pozorovat ani změny v šíři QRS
komplexu či v době interventrikulárního převodního času. Pozorované jevy autoři vysvětlují
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tak, že při bipolární stimulaci dochází za použití vyššího stimulačního napětí k anodální
stimulaci, která zvětšuje virtuální elektrodu. Nicméně naměřený rozdíl v interventrikulárním
převodním času při posuvu papíru 25 mm/s vychází na 0,35 mm a rozdílu v šíři QRS
komplexu při posuvu papíru 50 mm/s dokonce 0,25 mm. Tyto rozdíly jsou na hranici
• • i
•
•
•• i
81
rozlišitelnosti, což v práci není nijak komentováno. Podle práce Tomlinsona má vizuální
měření šíře QRS komplexu limitovanou přesnost a prokazatelnou variabilitu.
Posoudit klinický dopad změn v trvání QRS komplexu je obtížné. Tento fenomén je
však třeba vzít v úvahu vždy, když se měří přesná šíře QRS komplexu. Některé studie
vyhodnocující efekt srdeční resynchronizační léčby, jako studie MIRACLE'^ 9 či RD-CHF
O")

studie

t

si vzaly výslednou šíři QRS komplexu za jeden z cílů studie. Výsledek studie pak

mohl být ovlivněn stimulační energií. Na základě citovaných prací autorů Sauer a Tedrow by
bylo možno hypotetizovat, že zvýšení stimulační energie levokomorové i pravokomorové
elektrody by mohlo mít u některých pacientů aditivní efekt a tak dále zúžit QRS komplex.
Avšak šíře QRS komplexu je vždy náhradním cílem -

skutečným cílem je

zlepšit

hemodynamickou situaci. V tomto směru zůstává výsledný efekt změn stimulační energie
nadále neobjasněn. Pokud je fenomén akcelerované depolarizace opravdu limitován jen na
blízkost stimulační elektrody, pak je efektivita kontrakce primárně zvýšena v té oblasti, kde je
oblast akcelerované depolarizace lokalizována a kde koná mechanickou práci. Přesné
posouzení hemodynamického dopadu zvýšeného stimulačního napětí si zaslouží další studie.

6.

Závěry

Při pravokomorové stimulaci se exaktně měřená změna šíře QRS komplexu použitím
většího stimulačního napětí zmenšuje. Tento vztah je nelineární, k výraznějšímu zkrácení
dochází při vzrůstu napětí převážně v pásmu těsně nad hodnotami stimulačního prahu.
Čtyřnásobek prahového napětí vede k zúžení QRS komplexu o 3,7 ± 2,1 ms (rozsah 0,19 -

7.76 ms). Získané výsledky naznačují, že uvedený jev zřejmě není ovlivněn místem stimulace
v pravé komoře. Hemodynamický dopad tohoto fenoménu si zasluhuje další studium.
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Seznam zkratek:

BLRT - blokáda levého raménka Tawarova
BPRT - blokáda pravého raménka Tawarova
CK - kratinkináza
CRT - cardiac resynchronization therapy - srdeční resynchronizační léčba
DKMP - dilatační kardiomyopatie
EF - ejekční frakce
ICHS - ischemická choroba srdeční
IM - infarkt myokardu
IVCT - isovolumic contraction time - isovolumický kontrakční čas
IVRT - isovolumic relaxation time - isovolumický relaxační čas
LAH - left anterior hemiblock - levý přední hemiblok
LK - levá komora
LPH - left posterior hemiblock - ůevý zadní hemiblok
LS - levá síň
LVET - left ventricular ejection time - ejekční čas levé komory
NYHA - N e w York Heart Association
PEP - preejekční perioda
PK - pravá komora
SR - v echokardiografii strain rate (rychlost tkáňové deformace)
TDI - tissue Doppler imaging - tkáňová dopplerovská echokardiografie
TK - krevní tlak
VCMiiax - maximální spotřeba kyslíku
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