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JE REAKCE KARDIOSTIMULÁTORU ØÍZENÉHO CENTRÁLNÍ �ILNÍ
TEPLOTOU FYZIOLOGICKÁ?

NOVÁK M., SMOLA M., P�ENIÈKA M., STANÌK F.

IS THE RESPONSE OF CENTRAL VENOUS BLOOD TEMPERATURE-DRIVEN
PACEMAKER PHYSIOLOGICAL?

Rate responsive cardiac pacemakers are capable of adapting
their pacing rate according to metabolic demands in the phy-
sical efffort and some of the sensors in use even according to
such physiological stimuli in which the level of metabolism
remains unchanged. Central blood temperature (CVT) could
possibly represent a much-needed and searched ideal sensor,
which truly reflects physiological processes. In order to veri-
fy the response of the thermistor sensor under various phy-
siological conditions, 10 single-chamber VVIR pacemakers
Thermos M 02 (Biotronik) were implanted since 1993 thro-
ugh 1995. Our group of patients consisted of 9 men and 1
women. 8 patients had chronic atrial fibrillation with brady-
cardia and ventricular chronotropic incompetence, 2 pa-
tients suffered from the 3rd degree atrioventricular block.
The mean age at the time of implant was 62.4 (52�72) years,
the mean follow-up period has amounted to 23 (2�32)
months. The CVT response to physical exercise was propor-
tional and smooth, especially in the strenuous physical effort.
In contrast to some other sensors, CVT exhibited the physio-
logical reaction also in situations in which the metabolic level
did not change. It displayed a physiological circadian fluctu-
ation of the pacing rate. Nevertheless, a markedly prolonged
reaction time at the onset of physical exercise in the patients
who were still �cold� was a shortcoming of this principle.
The special sensor lead is a must and only the ventricular
pacing is possible. Isolated CVT is not the ideal sensor but it
be combined with fast sensors. It will undoubtedly be one of
the sensors within the automatic multisensor pacemaker in
the forseeable future. (Tab. 1, Fig. 1, Ref. 15.)
Key words: pacemaker, ventricular pacing, central venous
blood temperature, heart rate, physical effort.

Bratisl Lek Listy 1997; 98: 613�615

Kardiostimulátory s frekvenèní reakcí dovedou øídit stimu-
laèní frekvenci podle metabolických po�adavkù organismu
pøi tìlesné zátì�i a nìkteré z nich i podle fyziologických
po�adavkù, pøi kterých sa hladina metabolismu nemìní.
Centrální �ilní teplota (CVT) by pøípadnì mohla být senzo-
rem, který vìrnì odrá�í fyziologické procesy a mohla by se
pøiblí�it po�adovanému a usilovnì hledanému ideálnímu
senzoru. Abychom si ovìøili reakci termistorového èidla na
rùzné fyziologické podnìty, implantovali jsme v letech
1993�1995 celkem 10 jednodutinových kardiostimulátorù
Thermos M O2 (Biotronik) pracujících v re�imu VVIR. So-
ubor tvoøilo 9 mu�ù a 1 �ena � 8 nemocných mìlo chronic-
kou fibrilaci síní s bradykardií a komorovou chronotropní
inkompetencí, 2 nemocní mìli úplnou síòokomorovou blo-
kádu. Prùmìrný vìk v dobì implantace byl 62,4 (52�72)
let, prùmìrná doba sledování je 23 (2�32) mìsícù. Reakce
CVT na tìlesnou zátì� je proporcionální a plynulá jako
u ostatních metabolických senzorù, zvlá�tì pak pøi velké
námaze. Na rozdíl od vìt�iny ostatních senzorù reaguje
CVT fyziologicky také na podnìty, pøi nich� se nemìní me-
tabolické po�adavky a zajistí fyziologické cirkadiánní kolí-
sání stimulaèní frekvence. Nevýhodou je znaènì opo�dìná
frekvenèní reakce na zaèátku tìlesné námahy u je�tì neza-
høátých osob. Kardiostimulátor vy�aduje senzorovou elek-
trodu a je vhodný jen pro komorovou stimulaci.
Samostatná CVT není zcela ideálním senzorem, ale uplatní
se v kombinaci s rychlým senzorem. Bude té� jedním ze sen-
zorù v multisenzorovém automatickém pacemakeru. (Tab. 1,
obr. 1, lit. 15.)
Klíèová slova: kardiostimulátor, komorová stimulace, cen-
trální �ilní teplota, srdeèní frekvence, tìlesná zátì�.
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Kardiostimulátory s frekvenèní reakcí dovedou øídit stimulaèní
frekvenci podle metabolických po�adavkù organismu pøi tìlesné
zátì�i a nìkteré z nich i podle fyziologických po�adavkù, pøi kte-
rých sa hladina metabolismu nemìní. Jejich klíèovou souèástí je
biosenzor, který reaguje na nìkterý z fyzikálních nebo fyziolo-
gických parametrù souvisejících se srdeèní frekvencí. Signály ze
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senzorù jsou zesíleny, filtrovány a pomocí vhodného algoritmu
pak pøevedeny na zmìny stimulaèní frekvence (Novák, 1996).

Teplota centrální �ilní krve (CVT) je fyzikální velièinou, kte-
rá je se srdeèní frekvencí spjata velice úzce (Weisswange a spol.,
1978; Griffin a spol., 1983); pøi usilovné námaze je�tì tìsnìji ne�
saturace smí�ené �ilní krve kyslíkem, frekvence dýchaní (Rossi
a spol., 1983) nebo minutová ventilace (Lewalter a spol., 1995).
Obrázek 1 ukazuje vztah teploty smí�ené �ilní krve k pracovní
zátì�i u psù (Griffin a spol., 1985).

Uvedené poznatky poslou�ily jako podklad pro konstrukci
kardiostimulátoru øízeného centrální �ilní teplotou (Sugiura a spol.,
1983; Laczkovics, 1984; Alt a spol., 1985; Schaldach, 1988). CVT
je snímána termistorem umístìným na stimulaèním katetru 3 cm
od jeho hrotu, co� odpovídá lokalizaci ve vtokovém traktu pravé
komory nebo v trikuspidálním ústí. V pravé síni, kde �ilní krev
není je�tì dostateènì promí�ena, se tento princip neosvìdèil. Ter-
mistor je citlivý na zmìnu teploty krve ji� o nìkolik setin stupnì.

Nejnápadnìj�ím podnìtem, který vede k výrazným zmìnám
centrální �ilní teploty � a soubì�nì s ní i ke zmìnám tepové frek-
vence � je tìlesné cvièení se svou adrenergní slo�kou a s pro-
dukcí tepla v pracujících svalech. Zmìny CVT jsou v�ak spjaty
také s jinými fyziologickými dìji: s du�evním napìtím pøi oèeká-
vání fyzické námahy, se zmìnou tìlesné polohy, s horeèkou, se
zmìnou teploty zevního prostøedí (Sellers a spol., 1985). Lze pro-
to oèekávat, �e kardiostimulátor vybavený termistorem bude rea-
govat nejen na tìlesnou námahu, která pøedstavuje zvý�enou úro-
veò metabolismu, ale i na takové podnìty, pøi kterých se metabo-
lické po�adavky vcelku nemìní. Z tohoto hlediska by centrální
�ilní teplota pøípadnì mohla být senzorem, který vìrnì odrá�í fy-
ziologické procesy a mohla by se pøiblí�it po�adovanému a usi-
lovnì hledanému ideálnímu senzoru.

Soubor nemocných a metodika

Abychom si ovìøili reakci termistorového èidla na rùzné fy-
ziologické podnìty, implantovali jsme v letech 1993�1995 cel-
kem 10 jednodutinových kardiostimulátorù Thermos M O2 firmy
Biotronik pracujících v re�imu SSIR (Novák a spol., 1994). Sti-
mulátor jsme pou�ili v komorové verzi se senzorovou elektrodou
NPT, tedy v re�imu VVIR. Soubor tvoøilo 9 mu�ù a 1 �ena. 8 ne-

mocných mìlo chronickou fibrilaci síní s bradykardií a komoro-
vou chronotropní inkompetencí, 2 nemocní mìli úplnou síòoko-
morovou blokádu. Prùmìrný vìk v dobì implantace byl 62,4 (52�
72) let, prùmìrná doba sledování je 23 (2�32) mìsícù.

Po zhojení kapsy stimulátoru jsme nemocné vy�etøili (A) v tì-
lesném klidu, kdy jim byl podán studený (8�10 °C) a poté horký
(60 °C) nápoj, byli vy�etøeni v horké lázni (41 °C), pøi horeèce
a koneènì za pou�ití sklápìcího stolu ve svislé a ve vodorovné
poloze, pøièem� byl dopplerovsky mìøen prùtok krve ve v. femo-
ralis, a (B) pøi bicyklové ergometrii, kdy byla pou�ita jak kontinu-
ální stupòovitá zátì� (po 50 W ka�dé 3 minuty), tak pøeru�ovaná
zátì�. Reakci pacemakeru lze pøi uvedených testech dobøe sledo-
vat, nebo� je schopen po dobu 24 hodin holterovsky zaznamenávat
jak prùbìh CVT, tak prùbìh stimulaèní frekvence.

Výsledky

1. Po vypití studeného nápoje (10 °C) se pøechodnì sní�ila
CVT o 0,2 °C, ani� by se zmìnila stimulaèní frekvence.

2. Po vypití horkého èaje (60 °C) do�lo jak k elevaci centrální
�ilní teploty a� o 0,5 °C, tak k doèasnému vzestupu stimulaèní
frekvence a� na 117 imp/min.

3. Koupel v horké lázni (41 °C), je� pøedstavuje výrazné zvý�ení
teploty zevního prostøedí, zpùsobila vzestup CVT o 1,1 °C a� na 38 °C,
pøièem� stimulaèní frekvence prudce vystoupila a� na 150 imp/min.

4. Vzestup tìlesné teploty pøi horeèce s tøesavkou reprezento-
val zmìnu teploty vnitøního prostøedí a byl provázen zvý�ením
CVT a� na 38,5 °C a stimulaèní frekvence na 150 imp/min.

5. Kardiostimulátor odpovídal také na zmìnu tìlesné polohy. Pøi
pasivním sklopení pacienta do horizontální polohy CVT okam�itì
klesla v prùmìru o 0,2 °C a souèasnì poklesla i stimulaèní frekven-
ce o 3�10 imp/min, pøièem� se zvý�ila rychlost krevního proudu
mìøená Dopplerovým pøístrojem ve v. femoralis a� na 6,3 cm/s.

6. Naopak pøi návratu do svislé pozice se zvý�ila jak centrální
�ilní teplota (o 0,1�0,2 °C), tak stimulaèní frekvence (o 3�5 imp/
min) a rychlost krve ve stehenní �íle poklesla na 1,6 cm/s.

7. Pøi stupòovité zátì�i na bicyklovém ergometru po pøedcho-
zím dlouhém tìlesném klidu byla po úvodním poklesu CVT i po-
klesu stimulaèní frekvence reakèní doba prodlou�ena na 3�4
minuty. Pøi opìtovném cvièení po 10minutové pøestávce do�lo sice
k pøechodnému poklesu CVT i stimulaèního kmitoètu, ale reakè-
ní doba kardiostimulátoru u nemocných, kteøí ji� byli �zahøátí�
pøedchozím cvièením, byla a� desetkrát krat�í (tab. 1).

Obr. 1. Zmìna teploty centrální �ilní krve (CVT) ve vztahu k pracovní
zátì�i u 4 psù na bìhátku. Podle Griffina a spol. (1983).
Fig. 1. The change in temperature of central venous blood (CVT) in
relation to physical stress in 4 dogs on a treadmill According to Grif-
fin et al. (1983).

Tab. 1. Porovnání reakèní doby kardiostimulátoru Thermos u neza-
høátých a zahøátých pacientù (viz text).
Tab. 1. The comparison of the reaction time of Thermos pacemaker in
�cold� and in �warm� patients (see text).

Reakèní doba
Reaction time
pacienti
patients
n = 9

nezahøátí zahøátí
body temperature not elevated (�cold�) elevated (�warm�)

254±50 s  20±5 s
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8. Pøi stupòovité ergometrické zátì�i byl vzestup stimulaèní
frekvence úmìrný zátì�i a byl plynulý. Po ukonèení cvièení sti-
mulaèní frekvence plynule, ale jen velice zvolna, klesala; k vý-
chozímu kmitoètu se vrátila a� po 10 minutách.

9. Oèekávání tìlesné námahy vedlo k poklesu CVT, ani� se
pøitom zmìnila stimulaèní frekvence.

Diskuse

Odpovìï kardiostimulátoru Thermos na zmìnu tìlesné polohy
nemocného byla fyziologická. Sní�ení tepové frekvence vle�e a její
vzestup ve svislé pozici jsou bì�né u zdravých osob, u kterých ov-
�em pøevládají jiné mechanismy, pøedev�ím reflexy vycházející z ba-
roreceptorù v pravé síni. V pøípadì kardiostimulátoru vedeného cen-
trální �ilní teplotou je �ádoucí reakce zpùsobena pøítokem chladnìj�í
�ilní krve z dolních konèetin, které pøedstavují velkou zásobárnu (pool)
�ilní krve (Laczkovics, 1984; Novák a spol., 1994; Novák, 1996).

Stejnì tak na poèátku svalové èinnosti vedou svalové kontrakce
ke zvý�enému pøítoku chladné krve z periferie do srdce, co� má za
následek sní�ení centrální �ilní teploty. Pokles CVT je pøechodný a po
3�4 minutách je následován vzestupem CVT pøi pøítoku ji� zvý�e-
nými metabolickými pochody ohøáté krve z pracujících svalù. Ve srov-
nání s odpovìdí sinusového uzlu je reakèní doba kardiostimulátoru
dlouhá a tedy nevýhodná. Konstrukènì je pøeklenuta tzv. startovací
funkcí, která v tomto èasovém úseku zvý�í stimulaèní frekvenci na
urèitou arbitrární hodnotu. Jakmile se CVT zaène pøi pokraèujícím
tìlesném cvièení zvy�ovat, ujme se vedení stimulaèní frekvence jiný
algoritmus (Alt a spol., 1987; Schaldach, 1988), který zaji��uje její
naprosto plynulý a proporcionální vzestup a který je schopen øídit
stimulaci i pøi dlouhotrvající a nároèné tìlesné zátì�i. Právì propor-
cionalita, pøesnì definovaný vztah mezi stupnìm zátì�e a frekvenèní
odpovìdí, je velikou pøedností tohoto senzoru.

V porovnání s dlouhou reakèní dobou a fyziologickou pro-
porcionální reakcí stimulátoru Thermos je odpovìï kardiostimu-
látoru vybaveného akcelerometrem, tedy senzorem tìlesné aktivi-
ty, naprosto odli�ná. Hned na zaèátku chùze po rovinì vykazuje
akcelerometr prudký vzestup stimulaèní frekvence a dále pøi ne-
mìnném rytmu chùze nepravidelné kolísání frekvence, která po
zastavení pomìrnì rychle klesá (Novák, 1996).

Teplota smí�ené �ilní krve vykazuje v prùbìhu 24 hodin vý-
kyvy a� o 2 °C ve srovnání s pouhými nìkolika desetinami stupnì
pøi klidových fyziologických podnìtech anebo pøi tìlesné zátì�i.
Kardiostimulátor je ov�em schopen odli�it okam�ité rychlé zmì-
ny CVT pøi podnìtu z vnìj�ího nebo vnitøního prostøedí od teplo-
ty referenèní, kterou pøedstavují povlovné dlouhodobì kolísající
trendy. Senzor je schopen zabezpeèit dlouhodobé cirkadiánní fy-
ziologické kolísání stimulaèní frekvence s jejím poklesem v noè-
ních hodinách. To je dal�í pøednost CVT jako�to senzoru. �ádný
jiný z dosud klinicky u�itých senzorù to nedoká�e.

Dosavadní klinické zku�enosti ukazují, �e teplota centrální �ilní
krve je v mnoha ohledech skuteènì fyziologickým senzorem. Znaè-
nì dlouhá reakèní doba na poèátku tìlesné aktivity v�ak fyziolo-
gická není a pøedurèuje centrální �ilní teplotu pro vyu�ití v kom-
binaci s jiným, rychlým senzorem, nejlépe s senzorem tìlesné
aktivity, tedy piezokrystalem, èi akcelerometrem (Alt a spol.,
1988), a pro zaji�tìní cirkadiánního kolísání stimulaèní frekvence
v automatickém stimulátoru (Nappholz, 1993). Jako�to samostat-
ný senzor se CVT dnes ji� vìt�inou opou�tí.

Závìry

1. Reakce CVT na tìlesnou zátì� je proporcionální a plynulá jako
u ostatních metabolických senzorù, zvlá�tì pak pøi velké námaze.

2. Na rozdíl od vìt�iny ostatních senzorù reaguje CVT fyziologic-
ky také na podnìty, pøi nich� se nemìní metabolické po�adavky.

3. CVT zajistí fyziologické cirkadiánní kolísání stimulaèní frekvence.
4. Nevýhodou je znaènì opo�dìná frekvenèní reakce na zaèátku

tìlesné námahy u je�tì nezahøátých osob.
5. Kardiostimulátor vy�aduje senzorovou elektrodu a je vhodný

jen pro komorovou stimulaci.
6. Samostatná CVT není zcela ideálním senzorem, ale uplatní se

v kombinaci s rychlým senzorem. Bude té� jedním ze senzorù
v multisenzorovém automatickém pacemakeru.
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