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DVOUDUTINOVÁ FREKVENÈNÌ REAGUJÍCÍ KARDIOSTIMULACE SMÌØUJE
K AUTOMATICKÉMU STIMULÁTORU

NOVÁK M., P�ENIÈKA M., SMOLA M., *BØÍZA J., *ÈERMÁK S.

DUAL-CHAMBER RATE-ADAPTIVE PACING IS DRIVING TO AUTOMATIC
PACEMAKER

DDDR cardiac pacemakers meet the demand of the two
main goals of modern cardiac pacing enauring both the syn-
chronization of atriums and ventricles and the frequency
response to physical exercise. In this way they simulate the
normal heart rhythm behaviour best of all pacemakers in
use. Since 1992 through 1995 the DDDR pacemakers were
implanted in 27 patients aged 20�79 (mean 59.9) years in
our pacemaker centre. The follow-up period has amounted
to 46 months. 26 patients suffered from advanced sinus syn-
drome with the chronotropic incompetence and with the at-
rioventricular block, the remaining young man was given the
pacemaker because of congenital atrioventricular block. In
one patient epicardial leads implanted by thoracotomy have
been used. After the wound had healed and the pulse energy
had been reduced, the pacemaker bearers underwent the
stepwise symptoms limited bicycle or treadmill stress test.
During the follow-up the incidence of particular complica-
tions was assessed. In comparison with the DDD mode wit-
hout the sensor, the DDDR pacemakers exhibiting the rate
adaptation did improve the working capacity in particular
patients in the stress test. (Tab. 1, Fig. 5, Ref. 16.)
Key words: dual-chamber rate-adaptive pacing, automatic
pacemaker, DDDR, indications.
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Kardiostimulátory pracující v re�imu DDDR plní dva zá-
kladní cíle moderní kardiostimulace: zaji��ují synchronizaci
síní a komor a frekvenèní reakci na tìlesnou námahu. Z do-
savadních typù kardiostimulátorù se tak nejvíce pøibli�ují
pomìrùm zdravého srdce. V letech 1992�1995 jsme implan-
tovali celkem 27 stimulátorù re�imu DDDR. Prùmìrný vìk
nemocných èinil 59,9 let (20�79), sledováni jsou 10�46 mì-
sicù. 26 nemocných mìlo �sick sinus syndrom� s chronotrop-
ní nedostateèností sinusového uzlu a se síòokomorovou blo-
kádou. V jednom pøípadì byl kardiostimulátor implantován
pøi kongenitální síòokomorové blokádì. Jednou jsme pou�ili
elektrody myokardiální na�ité per thoracotomiam. Po zhoje-
ní rány a seøízení elektrických parametrù stimulátoru pod-
stoupili nemocní ergometrickou stupòovitou zátì� do limitu-
jících symptomù. Dlouhodobì pak byl sledován výskyt pøí-
padných komplikací. Porovnání re�imu sekvenèní stimulace
bez frekvenèní odpovìdi s re�imem DDDR, který má frek-
venèní reakci, u jednotlivých nemocných pøi ergometrii na
bicyklu nebo na bìhátku ukázalo zlep�ení pracovní kapacity
pøi re�imu s frekvenèní odpovìdí. (Tab. 1, obr. 5, lit. 16.)
Klíèová slova: dvoudutinová frekvenènì reagující kardiosti-
mulace, automatický stimulátor, DDDR, indikace.
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Kardiostimulátory pracující v re�imu DDDR plní dva základ-
ní cíle moderní kardiostimulace: 1. zaji��ují synchronizaci síní a ko-
mor, 2. zaji��ují frekvenèní reakci na tìlesnou námahu. Z dosa-
vadních typù kardiostimulátorù se tak nejvíce pøibli�ují pomìrùm
zdravého srdce.

Benditt v roce 1986 ukázal na relativní dùle�itost obou po�a-
davkù. V tìlesném klidu má nejvìt�í význam pro udr�ení minuto-
vého objemu srdeèního správná souèinnost síní a komor. Síòový
pøíspìvek je zvlá�tì dùle�itý pøi mírné insuficienci levé komory.
Pøi zvy�ující se tìlesné námaze s narùstající frekvenci význam sí-
òového pøíspìvku klesá a prùtokové hodnoty se dále zvy�ují pøe-
dev�ím díky stoupající frekvenci (Buckingham a spol., 1992; San-
tini a spol., 1994).

Tam, kde nemocný trpí chronotropní inkompetencí, tj. neschop-
ností zvý�it svou tepovou frekvenci pøimìøenì fyzické námaze
a metabolickým po�adavkùm (Lau, 1993), mù�e chronotropní
funkci sinusového uzlu pøevzít arteficiální biosenzor zabudovaný
do frekvenènì reagujícího kardiostimulátoru (Novák, 1996). Sen-
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zor je citlivý na takové fyziologické nebo fyzikální podnìty, které
mají vztah k srdeèní frekvenci. Singály ze senzoru jsou filtrovány
a pak zpracovány algoritmem, který je pøevádí na zmìny stimu-
laèní frekvence (obr. 1).

Synchronizace a správné naèasování systoly síní ve vztahu ke
komorám pøi dvoudutinové stimulace neztrácí svùj význam ani
pøi vy��í stimulaèní frekvenci. Dokazují to zahranièní studie he-
modynamickou pøevahou DDDR nad re�imem VVIR (Jutzy
a spol., 1989), tedy pøevahou dvoudutinové frekvenènì reagující
stimulace nad jednodutinovou frekvenènì reagující stimulací. Stej-
nì tak byla prokázána nadøazenost DDDR nad konvenèní dvoudu-
tinovou stimulací tam, kde byla chronotropní inkompetence a zhor-
�ená funkce levé komory. Také subjektivní pocity byly lep�í pøi
DDDR (Proctor a spol., 1991) (obr. 2).

Soubor nemocných

V posledních tøech letech (II/1992�II/1995) jsme implanto-
vali celkem 27 stimulátorù re�imu DDDR. Prùmìrný vìk nemoc-
ných èinil 59,9 let (20�79), sledováni jsou 10�46 mìsicù. 26
nemocných mìlo �sick sinus syndrom� s chronotropní nedosta-
teèností sinusového uzlu a se síòokomorovou blokádou, a� mani-
festní nebo zji�tìnou pøi hisgrafickém vy�etøení. V jednom pøípa-
dì byl kardiostimulátor implantován kongenitální síòokomorové
blokádì, kde byl výraznì posti�en i sinusový uzel. Jednou jsme
pou�ili elektrody myokardiální na�ité per thoracotomiam. U 16
modelù Synchrony II nebo III (Siemens-Pacesetter) byl senzorem
piezokrystal, 11 pøístrojù Meta DDDR (Telectronics) bylo vedeno
minutovou ventilací. Po zhojení rány a seøízení elektrických para-
metrù stimulátoru podstoupili nemocní ergometrickou stupòovi-
tou zátì� do limitujících symptomù na bicyklu (Meta DDDR) nebo
na bìhátku (Synchrony) jak za úèelem optimálního nastavení cit-
livosti senzoru a dolní a horní frekvenèní hranice, tak k otestová-
ní pracovní kapacity pøi re�imu DDD oproti DDDR. Dlouhodobì
pak byl sledován výskyt pøípadných komplikací.

Výsledky

Porovnání re�imu DDD, tedy sekvenèní stimulace bez frek-
venèní odpovìdi, s re�imem DDDR, který má frekvenèní reakci,
u jednotlivých nemocných pøi ergometrii na bicyklu nebo na bì-

Obr. 1. Schema frekvenènì reagujícího kardiostimulátoru.
Fig. 1. The scheme of a rate adaptive pacemaker.

Obr. 2. Porovnání minutového objemu srdeèního pøi re�imu DDD v kli-
du, pøi DDD pøi tìlesném cvièení a pøi re�imu DDDR (frekvenèní re-
akce) pøi cvièení. Podle Proctora a spol. (1991).
Fig. 2. Cardiac output in the DDD mode at rest, in the DDD mode in
physical exercise and in the DDDR mode (the frequency response) in
the exercise. According to Proctor et al. (1991).

Obr. 3. Pracovní kapacita v kilojoulech (KJ) u 6 nemocných s chro-
notropní inkompetencí a dvoudutinovým frekvenènì reagujícím kar-
diostimulátorem. Vlevo re�im DDD (bez frekvenèní reakce), vpravo
DDDR (s frekvenèní reakcí).
Fig. 3. The working capacity in Kilo Jouls (KJ) in 6 patients with chro-
notropic icompetence implanted with dual-chamber rate � adaptive
pacemaker. On the left: DDD mode (without frequency response), on
the right: DDDR mode (with frequency response).

hátku ukázalo � a� na jedinou výjimku � zlep�ení pracovní ka-
pacity pøi re�imu s frekvenèní odpovìdí (obr. 3).

Také obrázek 4 porovnává stimulaèní re�imy. Nemocný s Me-
tou DDDR, který byl testován stupòovitou zátì�i na bicyklu, vy-
kázal del�í dobu cvièení a lep�í pracovní kapacitu pøi re�imu
DDDR ne� pøi VVIR, ale hlavnì výraznou pøevahu obou re�imù
nad DDD, pøi kterém pro symptomy ukonèil nemocný cvièení ne-
jdøíve.

Tabulka 1 informuje o tom, k jakým komplikacím po dobu
poimplantaèního sledování souboru do�lo a srovnává jejich vás-
kyt s kontrolní skupinou nositelù kardiostimulátori DDD.
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nismu, ale také zaji��uje adekvátní èinnost pøístroje jak pøi nízké,
tak pøi vysoké stimulaèní frekvenci tím, �e umo�òuje nìkteré pøí-
datné funkce:

1. Stejnì jako se fyziologicky s narùstající frekvencí zkracuje
interval PQ, zkracuje se automaticky i síòokomorový interval sti-
mulátoru. Tím je i ve vysokých frekvencích zabezpeèen síòový
pøíspìvek v pozdní diastole, a tím se brání asynchronní stimulaci
a pacemakerovému syndromu pøi usilovné námaze.

2. Pøi zvy�ující se frekvenci se automaticky zkracuje postven-
trikulární síòová refrakterní perioda (PVARP), tak�e v klidu mù�e
být dlouhá, aby bránila pacemakerové tachykardii nekoneèné smyè-
ky, a pøi cvièení krátká, aby nepùsobila asynchronní stimulaci.

3. Tøetí schopností je automatická zmìna stimulaèního re�imu
(AMS � automatic mode switching) z DDDR na VVIR v pøípa-
dì síòových tachyarytmií, èím� se zamezí rychlé komorové odpo-
vìdi.

Klíèový význam pro øízení uvedených funkcí má senzor. Sti-
mulátor, který nemá senzor, mù�e zajistit jenom nìkterou z tìchto
funkcí, a to za cenu velice slo�itého algoritmu. Dùle�ité je, �e tyto
parametry se mìní automaticky, bez nutnosti zevního programo-
váni, a právì tato schopnost øadí DDDR v hierarchii kardiostimu-
látorù na dosud nejvy��í pøíèku.

Pøístroje DDDR s piezokrystalem jsou citlivé na infrazvuko-
vé vibrace v rozmezí 10�16 Hz, které vznikají pøi svalové èin-
nosti. Infrazvukové vlnìní není úmìrné stupni tìlesné aktivity,
a proto reakce piezoelektrického krystalu není úmìrná tìlesné
námaze (Benditt a spol., 1987; Novák, 1996). Pro seøízení citli-
vosti piezokrystalu je nejvhodnìj�í test pøi chùzi nebo ergometrie
na bìhátku. Na poèátku fyzické aktivity se stimulaèní frekvence
rychle zvý�í. To je velká výhoda tohoto senzoru. Ménì výhodné je
kolísání frekvence pøi chùzi a naprosto nevýhodný je její prudký
sestup po zastavení. Tvar histogramu udávajícího èetnost stimulo-

Tab. 1. Výskyt komplikací u nemocných se stimulátorem DDDR
a u kontrolní skupiny nositelù dvoudutinového kardiostimulátoru bez
senzoru (DDD). Síòové tachyarytmie se vyskytly jen u stimulátoru bez
frekvenèní reakce.
Tab. 1. The incidence of the complications in the DDDR pacemaker
bearers and in the control group of the DDD pacemaker bearers (wit-
hout the sensor). The atrial tachyarrhythmias occurred only in the
pacemaker without the rate adaptation.

DDDR DDD
n=27 n=39

 práh 3 2
 threshold

A inhibice 0 1
 inhibition

 dislokace 2 1
 displacement

 arytmie 0 3
 arrhythmias 18,5 % 18,0 %

 práh 0 0
 threshold

V inhibice 0 0
 inhibition

 dislokace 0 2
 displacement 0 % 5 %

 ostatní 1 3
 other

Obr. 4. Kardiostimulátor Meta DDDR. Porovnání re�imu VVIR, DDD
a DDDR pøi stupòovité zátì�i na bicyklovém ergometru u tého� ne-
mocného se �sick sinus syndromem�. Dosa�ená stimulaèní frekvence,
doba cvièení i pracovní kapacita byly nejni��í pøi re�imu DDD, lep�í
pøi VVIR a nejlep�í pøi re�imu DDDR.
Fig. 4. Meta DDDR pacemaker. The comparison of the VVIR, DDD
and DDDR modes in the stepwise bicycle stress test in the same pa-
tient afflicted with sick sinus syndrome. The pacing rate, duration of
the exercise, and working capacity achieved were the lowest in the DDD
mode. They improved in the VVIR mode and were the best in the DDDR
mode.

Diskuse

Senzor ve dvoudutinovém frekvenènì reagujícím kardiostimu-
látoru nejen, �e øídí stimulaèní frekvenci podle po�adavkù orga-

Obr. 5. Kardiostimulátor Synchrony II. Histogram støádaný po dobu
120 dnù ukazuje exponenciální úbytek stimulovaných stahù smìrem
k vy��ím frekvencím a svìdèí tak pro správné naprogramování citli-
vosti senzoru (piezokrystalu).
Fig. 5. Synchrony II pacemaker. The histogram was stored for a pe-
riod of 120 days and displays the exponential decrease in pacing rate
towards to the higher frequency bins. This confirms a correct setting-
up the sensitivity of the sensor (piezocrystal).
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vaných stahù v jednotlivých frekvenèních pásmech pøi bì�né èin-
nosti na obrázku 5 svìdèí pro správné nastavení citlivosti senzoru
� exponenciálnì ubývá vy��ích frekvencí.

Meta DDDR je øízena minutovou ventilací. Ta je nepøetr�itì
registrována jako�to rytmické kolísíní elektrické impedance hrud-
níku pøi dýchání. Proximální pól bipolární elektrody zavedené do
pravé komory vysílá mìøící mikroimpulzy a elektrická impedan-
ce je mìøena mezi hrotem stimulaèní elektrody a pouzdrem pace-
makeru. Impedance se mìní jak pøi zmìnì frekvence dýchání, tak
pøi zmìnì dechového objemu. Nástup frekvenèní odpovìdi je oproti
senzorùm aktivity pøibli�nì o 20 sekund opo�dìn, ale zato minu-
tová ventilace reaguje na zátì� proporcionálnì: stimulaèní frek-
vence se plynule zvy�uje s narùstající námahou a po jejím skon-
èení zvolna klesá (Lau a spol., 1988; Santini a spol., 1994; No-
vák, 1996) (obr. 4).

V re�imu s frekvenèní reakcí se prodlou�í jak doba ergomet-
rické zátì�e, tak významnì zlep�í pracovní kapacita (Lau a spol.,
1988; Rosenqvist a spol., 1988; Nordlander a spol., 1989; Novák
a spol., 1990; Novák, 1996). Ná� nemocný (obr. 3), kde se výkon-
nost pøi ergometrii nezlep�ila, ale naopak klesla, potvrzuje nutnost
peèlivého individuálního seøízení senzoru a parametrù frekvenèní
reakce vùbec. Pacient dostal pøi dosa�ení frekvence 130/min steno-
kardie a zastavil se. Doba cvièení tedy byla krat�í ne� pøi konstantní
stimulaèní frekvenci 70/min pøi re�imu DDD, kdy stenokardie ne-
mìl. Následným sní�ením horní frekvenèní hranice (URL) pod 130/
min se podaøilo zále�itost vyøe�it a bolesti ji� nepøicházely. Stabilní
angina pectoris není kontraindikací senzoru (De Cock a spol., 1989),
ale vy�aduje obzvlá�� peèlivé jeho naprogramování.

V na�em souboru naprosto pøeva�ovaly komplikace od síòové
elektrody (tab. 1), jak je to u dvoudutinových systémù obvyklé. Po-
rovnání s kontrolní skupinou stimulátorù DDD ukazuje, �e síòová
elektroda èinila problémy u obou souborù stejnì èasto. S komoro-
vou elektrodou u DDDR potí�e nebyly. Pokud jde o �ostatní� kom-
plikace ve skupinì DDDR, bylo nutno nemocnému s kongenitální
síòokomorovou blokádou po dvou letech stimulátor explantovat pro
nesná�enlivost impedanèního senzoru. V kontrolní skupinì DDD
se jednalo o poruchu elektroniky a o komplikace chirurgické.

Vedle zlep�ení kardiorespiraèní výkonnosti doká�e re�im
DDDR a DDIR podstatnì sní�it výskyt supraventrikulárních ta-
chyarytmií ve srovnání s re�imy DDD, DDI a VVIR (Brandt a
Rosenqvist, 1993; Santini a spol., 1994). Té� v na�em souboru
DDDR byly síòové tachyarytmie potlaèeny oproti stimulátorùm
DDD bez frekvenèní reakce (tab. 1).

Setkali jsme se i s typickým nedostatkem stimulátorù DDDR,
a to s kompeticí vlastního a stimulovaného rytmu, co� vede k ne-
pravidelné akci. Jde o otázku priority sinusového uzlu nebo arte-
ficiálního senzoru. Tento problém se dosud nepodaøilo uspokojivì
konstrukènì vyøe�it.

Indikace kardiostimulátorù DDDR

1. Manifestní síòokomorová blokáda sdru�ená s chronotropní
inkompetencí sinusového uzlu, kde tedy není mo�ná komorová
stimulace vedená sínìmi (VAT).

2. �Sick sinus syndrom� s chronotropní inkompetencí, kde byla
zji�tìna latentní síòokomorová blokáda a kde tudí� není mo�ná
síòová stimulace AAIR.

3. Výskyt paroxyzmálních síòových arytmií pøi �sick sinus
syndromu�, kde se pøíznivì uplatní jak antiarytmický efekt DDDR,
tak automatické pøepnutí stimulaèního re�imu na VVIR.

Pøehled implantací

První kardiostimulátor DDDR byl implantován v roce 1986
ve �výcarsku (Kappenberger a Herbers, 1986). V roce 1993 im-
plantovali v Evropì v zemích Beneluxu a� 32,3 % tìchto pøístro-
jù (Feruglio a spol., 1993), v Austrálii témìø 40 % v�ech implan-
tací (Mond, 10. svìtový kardiostimulaèní kongres, Buenos Aires
1995), ve Spojených státech plných 48 % DDDR (Benditt, 17.
evropský kardiologický kongres, Amsterdam 1995). V Èeské re-
publice se v roce 1994 implantovaly DDDR ve 2,8 % (Heinc, 2.
èeský kardiologický sjezd, Zlín 1995).

Závìr

Pøednosti:
1. Stimulátory DDDR zlep�ují hemodynamiku a toleranci zá-

tì�e ve srovnání s DDD nebo VVIR.
2. Dosahují vy��í stimulaèní frekvence ne� DDD.
3. Potlaèují výskyt síòových tachyarytmií, zvlá�tì pøi re�imu

DDIR.
4. Zamezí rychlé odpovìdi komor pøi síòové tachyarytmii tím,

�e automaticky pøepnou stimulaèní re�im na VVIR.
Nevýhody:
1. Kompetice senzoru a sinusového uzlu.
2. Programování je slo�ité a zdlouhavé.
3. Nezbavily se nevýhod senzorù, jako je napøíklad dlouhá re-

akèní doba a rùzné nespecifické reakce.
4. Jejich klinický pøínos není zatím dostateènì zhodnocen.
5. Jsou drahé.
Budoucnost:
Pøes nìkteré nedostatky pøedstavuje stimulátor DDDR se sen-

zorem dùle�itý mezník a oproti pøedchozím typùm znamená zce-
la novou kvalitu. Umo�òuje automatické øízení síòokomorového
intervalu a refrakterní periody a také zmìnu stimulaèního re�i-
mu. Stimulátory DDDR se dvìma senzory, které se ji� na trhu
objevily, umo�ní øízení dal�ích velièin: senzor s negativní zpìt-
nou vazbou, jako je napøíklad saturace smí�ené �ilní krve kyslí-
kem nebo parametry kontraktility, umo�ní samoøízení stimulaèní
frekvence bez zevního programování, teplota centrální �ilní krve
snímaná termistorem zajistí fyziologické cirkadiánní kolísání frek-
vence. Stimulátor si bude sám pravidelnì kontrolovat stimulaèní
práh a podle zamìøených hodnot nastavovat amplitudu impulzu
(Nordlander a spol., 1989). Nezbytným pøedstupnìm takového plnì
automatického kardiostimulátoru blízké budoucnosti jsou právì
dne�ní pøístroje DDDR.
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