
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Studies on cardiac pacing : emphasis on pacemaker sensors and cardiac
resynchronization therapy

Yılmaz, A.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Yılmaz, A. (2005). Studies on cardiac pacing : emphasis on pacemaker sensors and cardiac
resynchronization therapy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Amsterdam
University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/studies-on-cardiac-pacing--emphasis-on-pacemaker-sensors-and-cardiac-resynchronization-therapy(f41f337a-286a-49aa-948d-292a136c75f0).html




Samenvattingg en conclusies 



182 2 



Chapcerr I ] 

Hett doel van dit proefschrift was om de effecten van manuele optimalisatie van 

frequentie-adapterendee pacemakers op inspanningsfysiologie en kwaliteit van leven 

tee onderzoeken en bepaalde nieuwe aspecten van cardiale resynchronisatietherapie 

tee bestuderen. Het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2 tot en met 6) 

behandeltt studies in pacemakerpatiënten naar het effect van individuele optimali-

satiee van pacemakersensoren op inspanningsfysiologie en kwaliteit van leven. Het 

tweedee gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 7 tot en met 9) beschrijft de effect-

enn van de cardiale resynchronisatietherapie op de hartfunctie. het neurohumorale 

systeemm en de microcirculatie in patiënten met hartfalen, 

Deell I Studies met pacemakersensoren 

Automatischee functies nemen toe in frequentie-adapterende pacemakers. Of we in 

dee dagelijkse praktijk kunnen rekenen op deze automatische functies is beperkt 

beschreven.. In hoofdstuk 2 worden de verschillende typen sensoren die gebruikt 

wordenn in huidige pacemakers beschreven en werd geprobeerd om de vraag te 

beantwoordenn of manuele optimalisatie van frequentie-adapterende pacemakers 

resulteertt in klinische verbetering van patiënten en ook wordt de vraag beantwoord 

off  het nog steeds noodzakelijk is. gezien de bestaande automaticitieit in frequentie 

adaptievee pacemakers. 

Hoofdstukk 3 beschrijft hartfrequentieprofielen van gezonde proefpersonen in 

verschillendee leeftijdscategorieën gedurende de treadmill test. het zogenaamde 

chronotropicc assessment exercise protocol (CAEP) en de 6-minute Hall walk test (6-

HWT.. de 6 minuten looptest). Hart frequentie (HF) gedurende rust. HF na de eerste 

minuutt van de inspanning, tijd tot maximale HF. maximaal behaalde HF. HF na 1. 3 

enn 10 minuten van de herstelfase van de inspanning, inspanningsduur. inspanning-

scapaciteitt (metabolic equivalent, MET) en behaalde afstand (meters) zijn gemeten. 

Dee bereikte HF na 1 minuut van de inspanning was significant hoger en de tijd tot 

maximalee HF was significant korter tijdens de 6-HWT vergeleken met de CAEP, 

alhoewell  de bereikte maximale HF vergelijkbaar was in beide inspanningstesten. 

Err waren geen geslachtgebonden verschillen tussen gezonde proefpersonen die 

gerandomiseerdd waren naar de 6-HWT en minimale geslachtsgebonden verschillen 

tussenn gezonde proefpersonen gerandomiseerd naar de CAEP. De voorspelde 
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maximalee HF volgens de bekende Astrand formule (220-leeftijd) was niet significant 

verschillendd vergeleken met de behaalde maximale HF in beide inspanningstesten. 

Hieruitt kunnen we concluderen dat de Astrand formule (220-leeftijd) nog steeds 

gebruiktt kan worden om de maximale HF te voorspellen. De hartslagprofielen 

beschrevenn in dit hoofdstuk kunnen als leidraad gebruikt worden voor de optimali-

satiee van de pacemakersensoren. De 6-HWT heeft de voorkeur om als leidraad 

gebruiktt te worden voor de pacemaker sensor optimalisatie. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de invloed van individuele optimalisatie van sensoren op de 

kwaliteitt van leven en inspanningstolerantie in een gerandomiseerde, single-

blindedd studie in patiënten waarvan de pacemakers geprogrammeerd zijn in WIR, 

DDIRR of AAIR mode. Patiënten met > 75% pacing zijn gerandomiseerd naar optimale 

sensorr setting (OSS) of default sensor setting (DSS). Gestandaardiseerde optimalisatie 

iss uitgevoerd met behulp van drie verschillende inspanningstesten. Drie verschillende 

kwaliteitt van leven vragenlijsten (Hacettepe. Karolinska, RAND-36) zijn gebruikt voor 

dee evaluatie van de sensoroptimalisatie. Een maand voor-en-na optimalisatie is de 

inspanningscapaciteitt tijdens CAEP bepaald en zijn de drie kwaliteit van leven vragen 

afgenomen.. Aangetoond werd dat 1 maand na sensoroptimalisatie de behaalde 

maximalee HF en METS significant hoger waren in de OSS vergeleken met de DSS, 

Hoogstee HF en METS waren behaald in patiënten met pacemakers met toegankelijke 

herprogrammeerbaree sensor algoritmen voor manuele afstelling- Bij patiënten 

waarvann de pacemakersensor een automatische slope setting hadden, was de inspan-

ningscapaciteitt niet verbeterd na sensoroptimalisatie. Opvallend was dat sensoropti-

malisatiee de kwaliteit van leven niet verbeterde. 

Inn hoofdstuk 5 werd onderzocht of de optimalisatie van de HF tijdens inspanning 

dee snelheid van bloeddoorstroming in de arteria cerebri media en de cardiac output 

beïnvloedt.. Om deze vraag te beantwoorden werd in patiënten met derde graads AV-

blockk en frequentie-adapterende pacemakers het effect van DSS en OSS op bloed-

druk,, slagvolume, en gemiddelde bloedstroomsnelheid in de arteria cerebri media 

tijdenss fietsergometrie bepaald. De bloedstroomsnelheid in de arteria cerebri media 

tijdenss inspanning nam niet toe. 

Slagvolumee en cardiac output namen minimaal toe in OSS vergeleken met DSS. 

Inn hoofdstuk 6 werd de chronotrope functie van de piek endocardiale acceleratie 

tPEA)) sensor direct vergeleken met de activiteitssensor. Patiënten die > 75% pace-

makerr gestuurde HF hadden met een PEA sensor en gezonde proefpersonen hebben 
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Chapterr 11 

dee CAEP inspanningstest ondergaan. De pacemakers waren geprogrammeerd in de 

defaultt setting en de WIR mode met uitzondering van de maximale HF (upper 

sensorr rate). De maximale HF werd aan de hand van de leeftijd (220-leeftijd) gepro-

grammeerd.. De activiteitssensor werd uitwendig op de thorax geplakt. Aangetoond 

werdd dat de PEA sensor geprogrammeerd als single sensor systeem hypochonotroop 

functioneertt gedurende inspanning. Ondanks dat de patiënten een normale linker 

ventrikell  functie hadden, was de inspanningscapaciteit van pacemakerpatiënten 

significantt lager dan die van de gezonde proefpersonen. Het is daarom aan te 

bevelenn om de PEA sensor te combineren met een activiteit gebaseerde sensor in 

eenn zogenaamde dual sensor systeem. 

Deell II Studies met biventriculair pacing 

Omm te onderzoeken of cardiale resynchronisatietherapie (CRT) gunstige neurohu-

morall  en structurele veranderingen induceert, werd in hoofdstuk 7 bij patiënten 

mett hartfalen voor-en-na 6 maanden CRT, de myocardiale 123I-metaiodobenzylguani-

dinee (123I-M1BG) opname het brain natriuretic peptide (BNP), de New York Heart 

Associationn (NYHA) klasse en echocardiografische parameters bepaald. Zes maanden 

CRTT resulteerde in 1) significante verbetering van de NYHA klasse, 2) reductie van 

QRSS duur, linker ventrikel einddiastolische diameter, linker ventrikel eindsysto-

lischee diameter; vermindering van het septale tot laterale linkerventrikel activatie 

verschill  en vermindering van mitralisklepinsufficiëntie, 3) verbetering van de 

delayedd 123I-MIBG hart/mediastinale ratio en afname van 123I-MIBG washout en 4) 

afnamee van de BNP spiegel. Vanuit deze data werd geconcludeerd dat CRT gunstige 

veranderingenn induceert in het neurohumorale systeem. 

Alhoewell  het bekend is dat CRT in hartfalen patiënten systemische circulatie 

verbetert,, is het directe effect op microcirculatie nog niet bekend. Verder betekent 

eenn verbetering van macrocirculatie niet noodzakelijkerwijs eveneens verbetering 

vann microcirculatie. Hoofdstuk 8 beschrijft de sub-linguale microcirculatoire 

veranderingenn in hartfalen patiënten door CRT en rechter ventrikel pacing met 

orthogonall  polarization spectral (OPS) imaging. Zes maanden CRT resulteerde in 

reductiee van NYHA klasse en echocardiografische reverse remodeling. Na zes 

maandenn CRT werden acute microcirculatoire veranderingen onderzocht middels 
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hett meten van de functionele capillaire densiteit (FCD) en capillaire stroomsnelheid 

(capillaryy velocity, CV). Na pacing in een van de drie pacing modaliteiten ( niet 

pacen.. rechter ventrikel pacing, en biventriculair pacing met een gesensde AV 

intervall  van 100-120 msec). De FCD was significant hoger in gezonde proefpersonen 

vergelekenn met hartfalen patiënten met rechter ventrikel pacing en hartfalen 

patiëntenn met eigen ritme. CRT verhoogde significant de FCD in hartfalen patiënten 

vergelekenn met rechterventrikel pacing en het eigen hartritme. De CV was normaal 

inn alle patiënten ongeacht wel of geen pacing. Hoofdstuk 9 beschrijft een van de 

eerstee case reports waarbij reversed remodeling aangetoond wordt van de linker 

ventrikell  en linker atrium na upgrading tot biventriculair pacing in een patiënt met 

verslechteringg van mitralisklepinsufficientie en hartfalen veroorzaakt door WIR 

pacingg en His bundel ablatie. Tevens wordt in dit hoofdstuk de literatuur betref-

fendee reversed remodeling na upgrading tot biventriculair pacing beschreven. 

Interpretatiess en conclusies 

Dee studies welke in dit proefschrift zijn beschreven betreffende het effect van 

individuelee optimalisatie van pacemaker sensoren op inspanningsfysiologie en 

kwaliteitt van leven, leiden tot de volgende conclusies: 

1.. De meeste pacemaker sensoren blijven geprogrammeerd in de nominale setting 

vann de fabrikant, ondanks dat er bewijs is dat individuele afstelling van pacemak-

ersensorenn de inspanningscapaciteit verbetert. 

2.. Automatische pacemaker functies kunnen de tijd die nodig is bij de poliklinische 

follow-upp van pacemakerpatiënten reduceren, desalniettemin is individuele 

afstellingg van pacemakersensoren nog steeds noodzakelijk. 

3.. De ontwikkeling van sensorsystemen die de ideale sinusknoop functie kunnen 

simulerenn blijf t een uitdaging voor wetenschappers en fabrikanten. 

4.. Internationale richtlijnen die aangeven hoe individuele optimalisatie van pace-

makersensorenn uitgevoerd dient worden zijn noodzakelijk voor het standaardis-

erenn van pacemaker sensoroptimalisatie in chronotroop incompetente patiënten. 

5-- Individuele optimalisatie van frequentie adapterende pacemakers verbetert de 

inspanningscapaciteitt en verhoogt de maximale HF. alhoewel de kwaliteit van 

levenn onveranderd blijft . 
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Chapterr 1 1 

6.. Toegankelijke pacemaker sensor algoritmen voor manuele afstelling zijn belangri-

jkk voor individuele optimalisatie, 

7.. Pacemaker sensor optimalisatie verhoogt minimaal het slagvolume en de cardiac 

ouputt gedurende de inspanning en heeft geen meetbaar effect op de bloeddoor-

stromingssnelheidd in de arteria cerebri media. 

8.. De PEA sensor functioneert indien geprogrammeerd als single sensor systeem 

hypochonotroopp gedurende de inspanning. 

Concluderend,, individuele optimalisatie van pacemaker sensoren blijf t vooralsnog 

noodzakelijk,, waarbij, toegankelijke pacemaker sensor algoritmen voor manuele 

afstellingg en duidelijke eenduidige richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van groot 

belangg zijn. Combinatie van een fysiologische en een activiteit gerelateerde sensor 

inn een 'dual sensor systeem' benadert de sinusknoopfunctie beter dan een 'single 

sensorr systeem.' 

Dee conclusies van het tweede deel van dit proefschrift betreffende de effecten van 

cardialee resynchronisatie therapie op de hartfunctie. het neurohumorale systeem en 

dee microcirculatie in patiënten met hartfalen zijn als volgt: 

1.. CRT induceert gunstige veranderingen in het neurohumorale systeem in patiënt-

enn met hartfalen (daling van BNP. de delayed 123I-MIBG hart/mediastinale ratio 

warenn verbeterd en de 123I-MIBG washout nam af), parallel aan functionele 

verbeteringg en echocardiografische reverse remodeling. 

2.. In CRT responders verbetert CRT bij patiënten met hartfalen de sub-linguale 

microcirculatiee (gemeten met OPS imaging). 

3.. Het incidenteel voorkomen van progressieve mitralisklepinsufficiëntie en 

hartfalenn bij patiënten met rechter ventrikel pacing en His-bundel ablatie kan 

doorr upgrading tot een WIR biventriculair pacing systeem aanzienlijk geredu-

ceerdd worden. Indien een dergelijke casus zich voordoet dient upgrading overwo-

genn te worden. 

Concluderend,, cardiale resynchronisatie therapie verbetert de macrocirculatie de 

microcirculatiee en induceert gunstige veranderingen in het neurohumorale systeem 

bijj  hartfalen patiënten. Reversed remodelering van de linker ventrikel kan bereikt 

wordenn met lange termijn CRT 
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Aanbevelingenn en toekomstperspectieven 

Deell l 

Onzee resultaten kunnen een aantal implicaties hebben voor de clinicus in de 

dagelijksee praktijk. Tegenwoordig staan nog een groot aantal pacemakers in de 

nominalee setting van de fabrikant. We bevelen bij alle patiënten met chronotrope 

incompetentiee individuele optimalisatie van de sensor aan. Na de pacemaker 

implantatiee is zorgvuldige poliklinische follow-up van de patiënten noodzakelijk 

ookk ten aanzien van de pacemakersensor. Het functioneren van de pacemaker 

sensorenn dient geëvalueerd en geoptimaliseerd te worden aan de hand van een 

inspanningstest.. We vinden dat de huidige inspanningstesten (met name de testen 

opp de loopband en de fietst) een artificieel karakter hebben. We bevelen het gebruik 

vann de zogenaamde hall walk test aan. liefst gecombineerd met traplopen, daar de 

halll  walk test wat betreft het type inspanning het meeste lijk t op de dagelijkse 

activiteitenn thuis. 

Idealiterr zou de sensor functie direct gemeten moeten worden in de thuissituatie 

doorr bijvoorbeeld het gebruik van holterregistratie. 

Daarbijj  is het onderzoeken naar het effect van de volgorde van de afstelling van 

frequentie-adapterendee parameters (de threshold, de slope) erg belangrijk, ondanks 

datt het tijdrovend is en vermoeiend kan zijn voor de patiënten. Ontwikkeling van 

techniekenn om de frequentie-adapterende parameters separaat thuis te monitoren 

kunnenn behulpzaam zijn bij het verkrijgen van meer inzicht daarin. 

Dee bereikte HF profielen gedurende inspanning op de loopband van dual sensor 

systemenn (met complementaire eigenschappen) is beter in vergelijking met die van 

singlee sensor systemen, doordat het combineren van sensoren verbetering geeft in 

snelheid,, proportionaliteit, sensitiviteit en specificiteit. Daarom raden we aan om 

inn chronotroop incompetente patiënten dual sensor systemen te gebruiken. 

Dee automaticiteit in frequentie-adapterende pacemakers neemt enorm toe. On-

dankss dat automatisch gestuurde functies in een pacemaker voor een tijdreductie 

kann zorgen tijdens poliklinische controles van de patiënten, zijn de pacemakers die 

toegankelijkk zijn voor manuele afstelling van frequentie adapterende parameters erg 

belangrijk.. Of automatische individuele afstelling van frequentie adapterende 

parameterss beter is dan manuele afstelling zou in de toekomst onderzocht moeten 

wordenn met gerandomiseerde trials. 
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Chapterr 11 

Inn de studie beschreven in hoofdstuk vier, bleef de kwaliteit van leven Quality of 

life.. QOL) onveranderd 1 maand na individuele optimalisatie van frequentie adapt-

erendee pacemakers. Een mogelijke verklaring voor het niet verbeteren van QOL na 

sensorr optimalisatie zou de reeds goede functionele capaciteit (verkregen na de 

pacemakerr implantatie) ats uitgangswaarde kunnen zijn. gezien de patiënten met de 

relatieff  goede functionele capaciteit bij de inclusie nauwelijks verbetering laten zien 

inn gezondheidsgerelateerde uitkomsten. Een andere mogelijke verklaring zou de 

inadequatee ondervraging van pacemaker patiënt specifieke symptomen kunnen zijn 

mett de gebruikte QOL vragen in deze studie. Daarom adviseren we het gebruik van 

dee Aquarel QOL vragenlijst, welke recent specifiek is ontwikkeld voor de pacemaker 

patiënt.. Desalniettemin denken we dat het nog steeds uitdagend is om onderzoek 

tee doen naar mogelijkheden ter verbetering van pacemaker patiënt gerelateerde 

QOLL vragen. Verkrijgen van inzicht in de interpretatie van de QOL scores in relatie 

mett de inmiddels gangbare parameters zoals de NYHA klasse is erg belangrijk. 

Deell II 

Dee studies betreffende de effecten van CRT op het neurohumorale systeem en de 

microcirculatoiree veranderingen vormen een voorwaartse stap bij de ontrafeling van 

dee gunstige werkingsmechanismen van CRT in patiënten met hartfalen. Om meer 

inzichtt te verkrijgen in deze materie stellen we voor om in de toekomst studies naar 

dee effecten van CRT op het neurohumorale systeem en de microcirculatoire verand-

eringenn te herhalen in zowel responders als non-responders van CRT. Het is belangr-

ijkk om te achterhalen of de eventuele microcirculatoire veranderingen door de CRT 

bijj  de implantatie een voorspellende waarde hebben voor de selectie van patiënten 

welkee baat zullen hebben van CRT en of CRT ook op lange termijn gunstige microcir-

culatioree veranderingen zou kunnen induceren. Daarbij is het zo dat tegenwoordig 

patiëntenn grotendeels geselecteerd worden op grond van echocardiografische 

criteria.. Het standaard ECG is minder betrouwbaar in het bepalen van de uitgebreid-

heidd van de dissynchronie van het hart, daar patiënten met normale QRS duur op 

hett ECG aanzienlijke echocardiografische dissynchronie kunnen hebben, terwijl 20-

30%% van de patiënten met verbrede QRS complexen niet verbeteren na CRT. Om 

dezee redenen raden we aan om bij de patiëntenselectie gebruik te maken van 
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geavanceerdee tissue-doppler echocardiografie, aangezien daarmee de kans op De 

nadeligee effecten van rechter ventrikel (RV) pacing zijn uitgebreid beschreven in de 

literatuur.. Beschouwende de nadelige effecten van RV pacing willen we ten sterkste 

aanbevelenn 'om de RV te verlaten' of algoritmen te gebruiken ter bevordering van 

minimalee RV pacing zoals search hysteresis and mode switching van AAI naar DDD. 

Wee denken dat linker ventrikel pacing via de sinus coronarius een fysiologisch 

gezienn betere pacing site is zowel voor de conservatieve pacing indicaties (sick sinus 

syndrome,, AV-Block) dan voor de moderne pacing indicaties (resynchronisatie 

therapie)) in patiënten met afgenomen linker ventrikel functie en/of mitralisklepin-

sufficientie.. Meer onderzoek is nodig naar de identificatie van patiënten met een 

hoogg risico voor deterioratie door RV pacing. Verbeteringen in de technieken voor 

pacemakerr lead implantatie via de sinus coronarius zullen de indicaties voor linker 

ventrikell  pacing verruimen. 

Extrapolerendd vanuit recente ontwikkelingen heeft J. Warren Harthoren (professor 

inn de geneeskunde, Massachusetts General Hospital, Boston,USA, schrijver van het 

boekk 'the future of cardiac pacing') gesuggereerd dat de toekomst ons 'implanteer-

baree computers zal geven die kunnen dienen als elektronische service centers' die 

inn staat zijn om met verschillende organen te communiceren, die in staat zullen 

zijnn om het cardiale, cerebrale, respiratoire, gastro-intestinale, uro-genitale en 

muskulo-skeletalee functioneren weer te geven, Elektrostimulatie is sinds zijn 

beginjarenn dusdanig ontwikkeld dat deze beschrijving niet onmogelijk lijkt . 
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