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Summary

SUMMARY

Cardiac conductions disorders like left bundle branch block (LBBB) and first-degree 
atrioventricular (AV)-block may lead to diminished cardiac function and can ultimately 
lead to heart failure. Patients with LBBB with increased QRS duration (>130ms) and reduced 
left ventricular (LV) ejection fraction (<35%) are candidates for cardiac resynchronization 
therapy (CRT). The goal of CRT is to synchronize the electrical activation of both ventricles, 
ultimately leading to improved cardiac function. Patients benefit exists of decreased 
mortality and hospitalization rate and an increase in quality of life. However, at the individual 
level approximately a quarter of patients fulfilling the abovementioned criteria do not 
respond to this therapy. The response to CRT depends on several factors, one of them 
being the pacemaker setting for timing of atrial and ventricular activation. Optimization 
of these settings is often performed only once after the implantation of the pacemaker, 
but algorithms that enable ambulatory optimization have been introduced in recent years. 
Most of them are based on ECG or device-derived electrograms (like SyncAV, Adaptive CRT 
and QuickOpt), while there is one algorithm available that employs mechanical information 
derived from an accelerometer in a pacemaker lead (SonR). The application of CRT for 
patients with a wide QRS complex is well established, while considerably less is known 
about its use in patients with prolonged PR-interval (first-degree AV-block) and narrow 
QRS complex. The promising data here are until now only derived from subanalyses of 
randomized CRT-trials.

The thesis as presented here has two main objectives. The first aim is to examine whether 
CRT also improves cardiac function in patients and animals with prolonged PR-interval and 
whether first-degree AV-block could be a new indication for this form of pacing therapy. 
The second objective is to explore new ways of optimizing pacemaker setting in CRT and 
relate them to acute hemodynamic outcome.

In chapter 2 we start by reviewing the electrophysiological and hemodynamic changes that 
occur during CRT in both animals and patients. LBBB leads to interventricular dyssynchrony 
(IVD) with prolonged total activation time of the ventricles and causes wasted work. 
Next, we explain how CRT reduces this electrical dyssynchrony and results in an acute 
improvement of stroke volume and LV contractility (LV dP/dtmax). We continue by describing 
how pacing locations and alternative pacing modalities like multipoint and endocardial 
pacing influence the effect of CRT. Finally, the importance of optimizing pacemaker settings 
is explored by showing hemodynamic changes during a great variety of AV- and VV-delays.

The goal of chapter 3 is to examine the effect of restoring AV-coupling in hearts with first-
degree AV-block using animal experiments, computer modeling and patient studies. In the 
animal experiment we show that optimizing the AV-delay using biventricular (BiV) pacing, 
results in a significant increase in mean arterial pressure and cardiac output, compared to 
the reference setting with a prolonged AV-delay of 300ms. Similar results are found in heart 
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failure patients with first-degree AV-block (PR-interval >230ms) and QRS duration <150ms. 
Using invasive pressure-volume loops, we find that the improvements in hemodynamics 
are achieved by better LV filling, which is the result of a combination of increased forward 
flow over the mitral valve and a reduction in diastolic mitral regurgitation. These results 
are replicated using the CircAdapt computer model.

In the patient study we show that restoring AV coupling using BiV pacing increases 
stroke volume and stroke work, but that these improvements are absent when using right 
ventricular (RV) pacing. This adverse effect of RV pacing, caused by increased ventricular 
dyssynchrony, is also seen in CircAdapt simulations. These results indicate that restoration 
of AV-coupling may provide considerable benefit to patients, as long as an increase in 
ventricular dyssynchrony is avoided.

The aim of chapter 4 is to get a better understanding of the diastolic filling patterns during 
various AV-delays. Furthermore, it explores how variations in interatrial delay (IAD) and 
various ventricular pacing sites with changes in IVD influence the optimal AV-delay. The 
ultimate goal is to better predict the optimal AV-delay using parameters based on effective 
AV-delays of the right and left heart. Experiments were performed in a porcine total AV-
block model in which atrial pacing was compared to atrial sensing for RV, LV and BiV pacing 
at various AV-delays. Our findings are that the optimal AV-delay is a function of both atrial 
sensing or atrial pacing and of the ventricular pacing site, so a function of both IAD and IVD. 
To combine these influences in finding the optimal AV-delay the mean effective AV-delay is 
introduced, which is a parameter that takes into account both right and left sided effective 
AV-delay. The new parameter corrects for variances in atrial and ventricular activation and 
for effective AV-delay in the right and left heart. The use of the mean effective AV-delay 
may improve automated algorithms for AV-delay optimization.

Chapter 5 focuses on the SonR1 signal, which is an accelerometer derived parameter 
reflecting the first heart sound, used for automated AV- and VV-delay optimization. The 
objective is to better understand the role of ventricular contractility, AV-coupling and IVD on 
the amplitude of SonR1 using canines with synchronous and dyssynchronous hearts. First, 
we show that during infusion of increasing concentrations of dobutamine the amplitude of 
SonR1 strongly correlates to RV and LV dP/dtmax  . Next, the SonR signal was compared to 
various hemodynamic parameters during a large range of AV-delays. Starting from long 
AV-delays, SonR1 amplitude increases at intermediate AV-delays and is largest during the 
shortest AV-delays, possibly caused by atrial contraction against closed AV-valves. The 
optimal AV-delay, defined as the AV-delay with the largest increase in LV dP/dtmax, occurs 
at AV-delays just longer than those where the SonR1 amplitude starts to increase. Finally, 
the SonR1 values do not greatly vary between BiV and LV pacing, which indicates that IVD 
is not a major determinant of SonR1. The SonR1 amplitude is larger when measured in the 
RV than in the RA, but the relative increases at the shortest AV-delays were larger in the RA. 
We conclude that the SonR1 amplitude is influenced by changes in cardiac contractility 
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and time interval between atrial and ventricular contraction, while IVD plays a minor role. 
Placement of the SonR sensor in the RA seems to assess overall cardiac function better 
than an RV-placement.

In chapter 6 we used a canine AV-block model and CircAdapt computer simulations to 
study the effect of a large variation of AV- and VV-delays on RV and LV contractility. In the 
dogs we show that RV pre-excitation results in the largest LV total activation time and vice-
versa, while during simultaneous pacing two electrical wavefronts fuse and resynchronize 
the heart, indicated by the lowest LV total activation time. Additionally, RV function is best 
during RV pre-excitation, while LV pre-excitation results in the highest LV dP/dtmax  and 
decreases RV dP/dtmax. In contrast to changes in VV-delay, alterations in AV-delay have less 
effect on measured LV and RV dP/dtmax. These observations were replicated using a dog-
specific version of the the CircAdapt model. We conclude that the LV and the RV respond 
in a opposite manner to variation in the amount of LV or RV pre-excitation. Computer 
simulations capture LV and RV behavior during pacing delay variation and may be used in 
the design of new CRT optimization studies.

In order to find an explanation for the different behavior of cardiac output and RV and LV dP/
dtmax, the time course of these parameters during the first beats after the start of a certain 
setting were compared. We find that stroke volume of both ventricles stabilizes after three 
beats and are the same for the RV and LV. However, the differences between LV and RV 
dP/dtmax remain present, accompanied by opposite changes in RV and LV end-diastolic 
volume. This study demonstrates that improving LV function can reduce RV function. 
Furthermore, cardiac output is not necessarily increasing when LV dP/dtmax increases. 
Hence, an exclusive focus on the LV might not lead to the best overall outcome.

Finally, chapter 7 integrates the major findings of the above summarized chapters and 
discusses them in a broader scientific and clinical perspective. Based on this thesis we 
can conclude that restoring AV-coupling using BiV pacing results in acute hemodynamic 
improvements in both pigs and patients with heart failure and first-degree AV-block. The 
mechanism of action is due to better ventricular filling because of increased transmitral 
forward flow and a decrease of diastolic mitral regurgitation. This may lead to a novel 
indication for pacemaker therapy in patients with prolonged PR-interval, although additional 
research needs to further unravel which pacing modality is most suitable and which patient 
category has the highest benefits.

Furthermore, the fact that restoring AV-coupling in first-degree AV-block improves 
hemodynamics, once again suggests that AV-delay optimization remains an important 
factor in improving the efficacy of pacemaker therapies like CRT. We describe that the 
optimal AV-delay is influenced by changes in interatrial delay and ventricular dyssynchrony 
and that AV-delay optimization should therefore not only focus on the left side of the heart, 
but also consider the right side. Novel parameters like the mean effective AV-delay and 
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mechanical information like the SonR1 signal, have the potential to play an important role 
in optimization strategies. Ultimately, ambulatory optimization of programmed AV-delays 
should focus on left and right sided AV-delays and make use of a combination of electrical 
and mechanical parameters.
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SAMENVATTING

Pacemakertherapie wordt gebruikt om het normale hartritme van patiënten in stand te 
houden en om de pompfunctie van het hart te verbeteren. Dit proefschrift richt zich vooral 
op dat laatste. De meest bekende toepassing is cardiale resynchronisatie therapie (CRT) 
ter behandeling van geleidingsstoornissen van het hart zoals linkerbundeltakblok (LBTB). 
Bij een LBTB knijpt eerst de rechterkamer en daarna pas de linkerkamer terwijl de kamers 
normaal synchroon knijpen. Hierdoor wordt de pompfunctie van het hart minder efficiënt. 
LBTB wordt op het hartfilmpje gekarakteriseerd door een verlengde QRS-duur (>130ms). 
CRT zorgt er met een pacemaker voor dat de kamers weer tegelijkertijd samenknijpen, 
waardoor de knijpkracht beter wordt en er meer bloed rond gepompt kan worden. 
Er is echter nog maar weinig bekend over de mogelijkheid om ook patiënten met een 
eerstegraads AV-blok te behandelen met pacemaker therapie. Bij een eerstegraads AV-
blok is er een vertraging (>200ms) tussen de activatie van de boezems (atria) en kamers 
(ventrikels), waardoor de vulling van het hart verminderd wordt en er een terugstroom kan 
optreden van bloed over de kleppen tussen de boezems en de kamers. Dit heeft als gevolg 
dat het hart minder bloed kan uitpompen.

Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt heeft twee hoofddoelstellingen. 
Het eerste doel is om te onderzoeken of pacemakertherapie de functie van het hart 
van patiënten met een eerstegraads AV-blok kan verbeteren. Het tweede doel is om te 
verkennen hoe we de optimalisatie van de pacemaker instellingen kunnen verbeteren. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ideale (optimale) tijd tussen de activatie 
van de boezems en de kamers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de functie van de 
linkerkamer, maar ook naar de rechterkamer, omdat het uiteindelijk de functie van beide 
kamers is die de kwaliteit van de bloedsomloop bepalen.

In hoofdstuk 2 beginnen we met een overzicht van de literatuur over de elektrofysiologische 
en de hemodynamische veranderingen (de eigenschappen van de bloedstroom in 
het hart- en vaatstelsel) die optreden tijdens CRT bij zowel dieren als patiënten. Zoals 
gezegd, leidt LBTB tot een asynchrone elektrische activatie van de linker- en rechterkamer 
(dyssynchronie tussen de kamers) en veroorzaakt daardoor een inefficiënte samentrekking 
met een verlaagd hartminuutvolume (de hoeveelheid bloed die het hart per minuut pompt). 
Door de kamers tegelijkertijd te pacen wordt deze elektrische dyssynchronie vermindert 
wat resulteert in een acute verbetering van het slagvolume (de hoeveelheid bloed die wordt 
uitgepompt) en toegenomen knijpkracht van de linkerkamer (LV dP/dtmax). Tot slot wordt 
het belang van het instellen van de optimale vertraging tussen de boezems en kamers 
(AV-interval) en tussen de kamers onderling (VV-interval) besproken.

Het doel van hoofdstuk 3 is om te onderzoeken welk effect het herstellen van het interval 
tussen de activatie van de boezems en kamers bij een eerstegraads AV-blok heeft. Dit 
onderzoek is een combinatie van dierproeven, computermodellen en een patiëntenstudie. 
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In het dierexperiment laten we zien dat het optimaliseren van het AV-interval door beide 
kamers tegelijkertijd te pacen (biventriculair) resulteert in een toename van bloeddruk en 
hartminuutvolume in vergelijking met de situatie tijdens een experimenteel eerstegraads 
AV-blok. Vergelijkbare resultaten worden gevonden bij patiënten met hartfalen en een 
eerstegraads AV-blok maar zonder LBTB. Met behulp van inwendig gemeten druk-volume 
diagrammen vinden we dat de verbetering in de pompfunctie van het hart wordt veroorzaakt 
door een betere vulling van de linkerkamer. Dit is het resultaat van een combinatie van 
een toegenomen voorwaartse stroom over de mitralisklep (klep tussen linkerboezem en 
linkerkamer) en een afname in het terug lekken van bloed van kamer naar boezem over 
deze klep aan het einde van de ontspanningsfase van het hart (diastole). Deze resultaten 
werden ook gerepliceerd met behulp van het CircAdapt-computermodel, wat aanduidt dat 
de verbetering in pompfunctie door de pacemakertherapie verklaard kan worden op grond 
van de fysische principes die als aannames dienden in het computermodel.

In de patiëntenstudie laten we zien dat het optimaliseren van het AV-interval met 
biventriculair pacen het slagvolume verhoogt, maar dat deze verbetering afwezig is bij 
het gebruik van rechterkamer pacen. Dit nadelige effect van rechterkamer pacen wordt 
veroorzaakt door een toename van dyssynchronie tussen de kamers en kan ook worden 
gesimuleerd in CircAdapt. Deze resultaten geven aan dat het optimaliseren van het AV-
interval aanzienlijke voordelen kan opleveren voor patiënten door verbetering van het 
slagvolume, zolang een toename van dyssynchronie tussen de kamers wordt vermeden.

In hoofdstuk 4 proberen we beter inzicht te krijgen hoe het hart zich vult als het gepaced 
wordt met verschillende AV-intervallen. Verder onderzoeken we hoe variaties in de 
vertraging tussen de rechterboezem en linkerboezem en verschillende activaties van de 
kamers (met verschillende mate van dyssynchronie tussen de kamers) het optimale AV-
interval beïnvloeden. De vertraging tussen beide boezems is afhankelijk van het feit of 
de rechterboezem gepaced wordt of niet. De activatie van de kamers hangt af van de 
plaats(en) waar deze worden gepaced. Daarnaast is het van belang niet alleen naar de 
functie van de linkerkamer te kijken, maar ook naar de functie van de rechterkamer.

De experimenten werden uitgevoerd in varkens waarbij verschillende vertragingen tussen de 
boezems en kamers met elkaar werden vergeleken. Er werd onderscheid gemaakt tussen 
het pacen van de boezem of het volgen van de eigen intrinsieke hartfrequentie. Dit laatste 
wordt sensen genoemd en hierbij wordt de boezem dus niet gepaced. De kamers werden 
vervolgens op verschillende manieren geactiveerd; rechterkamer pacen, linkerkamer 
pacen of biventriculair pacen. Onze bevindingen zijn dat het AV-interval met het hoogste 
hartminuutvolume (het optimale AV-interval) afhankelijk is van of er in de boezem gepaced 
of gesensed wordt en van de locatie waar de kamers gepaced worden. Het optimale AV-
interval is langer als de rechterboezem gepaced wordt, omdat de linkerboezem dan later 
geactiveerd wordt. Ook als de linkerkamer eerder dan de rechterkamer wordt geactiveerd 
is het optimale AV-delay langer. In beide gevallen is het interval tussen linkerboezem 
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en linkerkamer korter dan het interval tussen de rechterboezem en rechterkamer. Het 
gemiddelde effectieve AV-delay is een nieuwe parameter die rekening houdt met de 
vertraging tussen boezem en kamer van beide harthelften. Deze waarde corrigeert voor 
afwijkingen in activatie van de boezems en de kamers. In de toekomst kan dit mogelijk 
gebruikt worden om het AV-interval in pacemakers automatisch te optimaliseren.

Hoofdstuk 5 richt zich op het gebruik van een versnellingsmeter (accelerometer) in een 
pacemakerdraad die gebruikt kan worden voor de optimalisatie van de vertraging tussen 
de boezems en de kamers en tussen de kamers onderling. De accelerometer registreert 
trillingen en vibraties in het hart en komt overeen met de eerste harttoon. Het doel van 
ons onderzoek was om het zogenaamde SonR1 signaal beter te leren begrijpen en te 
bestuderen welke invloed de knijpkracht van het hart, het AV-interval en de dyssynchronie 
tussen de kamers hierop heeft.

Hiervoor werden experimenten gedaan in honden met harten die synchroon (smal QRS-
complex) en dyssynchroon (LBTB) geactiveerd werd. Allereerst laten we zien dat de grootte 
(amplitude) van het SonR1 signaal correleert met de knijpkracht van zowel de linker- 
als rechterkamer, door de knijpkracht medicamenteus te versterken met dobutamine. 
Vervolgens testen we verschillende hemodynamische waarden tijdens het pacen van de 
rechterboezem en kamers met verschillende AV-intervallen. Hierbij gebruiken we signalen 
uit zowel de rechterboezem als rechterkamer. De amplitude van het SonR1 signaal is het 
laagst als de vertraging tussen de boezem en kamers activatie het langst is. De amplitude 
wordt groter naarmate het AV-interval korter wordt en stijgt exponentieel tijdens extreem 
korte AV-intervallen. Dit laatste kan verklaard worden doordat bij deze korte AV-intervallen 
de boezems samentrekken terwijl ook de kamers al geactiveerd zijn waardoor de kleppen 
tussen de boezems en kamers zich al sluiten, resulterend in verhoogde trillingen en 
vibraties in het hart. Het verschil in amplitude verschilt niet tussen linkerkamer pacen 
en biventriculair pacen. We concluderen dat de SonR1-amplitude wordt beïnvloed door 
veranderingen in knijpkracht en het tijdsinterval tussen activatie van de boezem en kamers, 
terwijl de mate van dyssynchronie een ondergeschikte rol lijkt te spelen. Plaatsing van de 
SonR-sensor in de rechterboezem lijkt de algehele hartfunctie beter te beoordelen dan een 
sensor geplaatst in de rechterkamer.

In hoofdstuk 6 gebruiken we honden met een totaal AV-blok en CircAdapt 
computersimulaties om de invloed van pacen met verschillende vertragingen tussen de 
boezems en de kamers en tussen de kamers onderling te bestuderen. We onderzoeken 
wat de invloed hiervan is op de kracht waarmee de linker- en rechterkamer samentrekken. 
Vervolgens testen we hoe deze verschillen in knijpkracht leiden tot veranderingen in het 
hartminuutvolume. In honden zien we dat de knijpkracht van de linker- of rechterkamer 
toeneemt als deze eerder dan de andere wordt geactiveerd (pre-excitatie). Het veranderen 
van de vertraging tussen de boezems en de kamers lijkt dan weer weinig invloed te hebben 
op de knijpkracht van het hart. Deze waarnemingen werden bevestigd met het CircAdapt 
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computer model, waarin meetgegevens uit de dierproeven werden gebruikt om een “hond-
specifieke” versie van dit model te maken. We concluderen dat de linker- of rechterkamer 
in tegenovergestelde richting reageren op pre-excitatie. Dit betekent dat de pacemaker 
setting die het hoogste hartminuutvolume oplevert ongeveer een gemiddelde is van de 
instellingen die de hoogste rechter- en linkerkamer knijpkracht opleveren.

Tot slot integreert hoofdstuk 7 de belangrijkste bevindingen van de hierboven samengevatte 
hoofdstukken. Op basis van dit proefschrift kunnen we concluderen dat het optimaliseren 
van de vertraging tussen de boezems en de kamers met behulp van biventriculair pacen 
resulteert in een verbetering van het hartminuutvolume en een hogere bloeddruk bij zowel 
varkens als patiënten met hartfalen en eerstegraads AV-blok. De belangrijkste reden 
hiervoor is een betere vulling van de linkerkamer als gevolg van toegenomen voorwaartse 
stroming over de mitralisklep in combinatie met een afname van de terugstroom van bloed 
naar de linkerboezem. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe indicatie voor pacemakertherapie 
bij patiënten met een eerstegraads AV-blok, hoewel aanvullend onderzoek verder moet 
ontrafelen welke manier van pacen het meest geschikt is en welke patiënten exact in 
aanmerking komen.

Het feit dat het herstellen van de geleiding tussen de boezems en kamers bij een 
eerstegraads AV-blok de hemodynamiek verbetert, suggereert dat het optimaliseren 
van het AV-interval een belangrijke factor blijft bij het verbeteren van de effectiviteit van 
pacemakers. We laten zien dat de optimale vertraging tussen de boezems en kamers 
afhankelijk is van de activatie van de boezems en van de plek waar de kamers gepaced 
worden. We moeten hierbij niet alleen maar focussen op de linkerkamer, maar juist ook 
rekening houden met de rechterharthelft. Nieuwe parameters zoals het gemiddelde 
effectieve AV-interval en mechanische informatie zoals het SonR1-signaal kunnen 
een belangrijke rol spelen in optimalisatiestrategieën. Uiteindelijk zou automatische 
optimalisatie van het AV-interval plaats moeten vinden op basis van een combinatie van 
elektrische en mechanische parameters.
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