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Summary

A
n increasing number of people suffer from heart failure (HF). In about one quarter

of HF patients the electrical conduction pattern is disturbed. One of the most severe

disturbances is left bundle branch block (LBBB) which causes a delayed electrical

impulse conduction through the left ventricle (LV). In LBBB, the electrical activation starts

in the septum and right ventricle (RV) and proceeds through the slowly conducting septum

to activate the LV. Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an established treatment for

HF patients with LBBB and comparable conduction disturbances. Since initial approval of

the therapy 15 years ago, there have been hundreds of thousands of implants worldwide. On

the group level, CRT has been shown to improve LV systolic function, reduce the amount

of HF hospitalizations, and improve survival rates. However, 30-50% of the patients do not

respond significantly to the therapy. Such lack of response is not desirable for a treatment

which involves a relatively expensive therapy and that requires essentially irreversible life-

long implantation of a device.

Improvement of response to CRT

The main aim of this thesis is to improve the response to CRT using vectorcardiographic

(VCG) analysis. To this purpose, the underlying disease LBBB is investigated in more detail

as well as the role of improved patient selection and better therapy application.

In the past, already a great deal of research has been performed towards improved se-

lection of the appropriate candidates for CRT. An extensive overview regarding this matter

is presented in chapter 2. There it is reviewed that the currently used electrocardiogram

(ECG) selection criteria, QRS duration and morphology, both have their shortcomings: QRS

duration may not be specific enough, while LBBB criteria may be too complex and/or user-

dependent. The VCG derived QRSarea might be a good alternative measure to improve patient

selection, because it provides an objectively determined index with continuous values and

because QRSarea reflects LV activation delays, the primary substrate for CRT. Small studies

showed better performance of prediction of CRT response by QRSarea compared to QRS du-

ration. Of note, in these studies QRSarea was determined with a dedicated system to measure

the (‘Frank-’)VCG.

In order to further investigate the role of the VCG in improving the response to CRT, it



would be easier to synthesize the VCG from the often employed 12-lead ECG. A few studies

had already demonstrated in healthy subjects that a VCG can be calculated from the 12-lead

ECG using the Kors matrix. In chapter 3, we showed that also in CRT candidates the Kors-

VCG nicely resembles the Frank-VCG. This enables retrospective as well as prospective

VCG analysis of routinely recorded 12-lead ECGs, which is used in all other chapters in the

present thesis.

Electrical remodeling in patients with LBBB

It is known that patients with LBBB have a high response rate to CRT. The way the heart

adapts electrically to a new situation of LBBB is unknown mainly because in the general

population the onset of LBBB is often unknown. In chapter 4 we investigated the elec-

trical adaptations to LBBB in patients who developed LBBB during a transcatheter aortic

valve implantation (TAVI) procedure. In this procedure LBBB is an undesired complication,

occurring in approximately one third of all TAVI patients, presumably caused by the valve

pressing against the left bundle branch. For our purposes, the advantage of the developed

LBBB is that the exact onset time of LBBB is known. Therefore, these patients can be used

as a ‘human model’ to study the time course of electrical remodeling with LBBB. In the ma-

jority of patients (67 out of 107 patients) who developed LBBB during a TAVI procedure,

electrical remodeling occurs in the first month of LBBB, as evidenced by a reduction in vari-

ous repolarization variables (like JTc interval, T-wave amplitude and Tarea). However, the

extent of electrical remodeling was highly variable between patients. The role of the extent

of electrical remodeling for CRT response and patient prognosis in general requires further

investigation.

The role of repolarization in patient selection for CRT

In chapter 5 and 6 the potential role of repolarization in the patient selection for CRT was

investigated. In a study population of 244 CRT recipients, retrospective VCG analysis re-

vealed that the responders to CRT have a larger area under the curve for the T-wave (Tarea;

chapter 5) and the predictive value of the Tarea was even better than for QRSarea. The Tarea

was especially of added value in the patients diagnosed with LBBB. In a larger patient pop-

ulation consisting of 335 CRT recipients, again the patients with a large Tarea and LBBB less

frequently reached the combined endpoint of HF hospitalization, heart transplantation, left

ventricular assist device implantation or death after 3 years compared to the other patients

(chapter 6). The predictive power of Tarea may be due to a combination of a reflection of

good intrinsic myocardial properties as well as a reflection of a substrate for CRT, i.e., in the

LBBB patients with a large Tarea, females and patients with non-ischemic HF were overrep-
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Summary

resented. The combined analysis of QRS morphology and Tarea provides an easy and widely

applicable approach to improve selection of CRT candidates.

Tailor-CRT: optimizing stimulation intervals

Once a patient is selected for CRT and the implantation has been performed, the timing of at-

rial to RV and LV stimulation could be optimized to achieve maximal benefit from CRT. The

different timings affect the amount of ventricular filling and timing of contraction (atrioven-

tricular [AV] interval during biventricular [BiV] pacing) and the amount of resynchronization

(AV-interval during LV only pacing, and interventricular [VV] interval during BiV pacing).

Optimization of these timings can be performed using different measures such as echocar-

diography or hemodynamic measures. However, all measurements are often time-consuming

and are limited in their accuracy, contributing to the scarce evidence of long-term benefit

of CRT optimization. Therefore, most physicians leave the timings at the ‘out-of-the-box’

settings.

VCG has been shown to be more reliable in finding the optimal timing settings than the tra-

ditional hemodynamic measurements. However, these measurements can only be performed

during in-office visits. While a single optimization is probably valuable, regular optimiza-

tion, preferably in an automated fashion, may be more desirable. Therefore, in chapter 7

the possibility to extract a VCG from the electrograms (EGMs) derived from unpaced im-

planted electrodes (EGM-based VCG, EGM-VCG) was investigated in dogs. In these dogs

the proximal left bundle branch was ablated, creating a typical LBBB activation pattern. In

eight dogs with chronic LBBB the EGM-VCG derived QRSarea predicted hemodynamic re-

sponse as measured by LV dP/dtmax and identified optimal settings accurately. A minimal

QRSarea, indicating maximal cancelation of opposing electrical forces, coincided with the op-

timal settings. These data support the potency of EGM-VCG as a non-invasive and easy tool

to individually and continuously optimize the AV- and VV-intervals in CRT.

Subsequently, these results were validated in patients receiving CRT (chapter 8). The

study population consisted of 25 patients whom represented a typical CRT population with

mostly males and half of the patients having ischemic cardiomyopathy. However, the results

regarding the optimization guided by EGM-VCG derived QRSarea in these patients were more

complicated than those observed in the dogs. A minimal QRSarea did not correspond to a

maximal hemodynamic response as defined by LV dP/dtmax, but a better match was found

when LV systolic pressure was taken as index of hemodynamic response. Possibly the most

practically applicable finding was that the onset of contribution of intrinsic RV activation

could be determined from both the VCG and EGM-VCG. This point in time, is required

when optimizing CRT in the ‘LV fusion pacing’ mode: using RV activation from the intact

RV conduction system in combination with LV only pacing.
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Conclusions

The studies presented provide evidence that the relatively old method of VCG can be used to

improve the response of the new technique of CRT. The studies presented provide evidence

that the relatively simple and widely available measures of VCG-derived QRSarea can be used

to improve the patient selection, and that besides the importance of depolarization, repolariza-

tion also plays a significant role. Furthermore, an EGM-VCG can be extracted from unpaced

electrodes which could be used for continuous and individual optimization of the stimulation

intervals, especially in the setting of LV fusion pacing.
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Samenvatting

S
teeds meer mensen in de westerse wereld leiden aan hartfalen. In ongeveer een

kwart van deze patiënten gaat dit gepaard met een geleidingsstoornis in de hartkamers

(ventrikels). Eén van de meeste voorkomende geleidingsstoornissen is linker bundel-

takblok (LBTB). Bij een LBTB start de elektrische activatie in de rechter ventrikel (RV) en

het kamertussenchot (septum), waarna de linker ventrikel (LV) via het langzaam geleidende

septum vertraagd geactiveerd wordt. Sinds ongeveer 15 jaar is cardiale resynchronisatie the-

rapie (CRT) een belangrijke behandeling voor patiënten die symptomatisch hartfalen hebben

in combinatie met een geleidingsstoornis. Inmiddels zijn er wereldwijd honderdduizenden

CRT-implantaties uitgevoerd. Gemiddeld zorgt CRT voor een verbeterde LV-pompfunctie,

minder opnames voor hartfalen en een verbeterde overlevingskans. Echter, bij 30-50% van

de patiënten leidt CRT niet tot duidelijke verbeteringen. Aangezien CRT de implantatie van

een pacemaker vereist, die bijkomende kosten en risico’s op complicaties met zich meebrengt,

is het wenselijk om de pacemaker alléén te implanteren bij die patiënten die er ook baat bij

zullen hebben en om de therapie te verbeteren.

Verbeteren van respons na CRT

De hoofddoelstelling van dit proefschrift is om met behulp van vectorcardiografie de re-

spons na een CRT-implantatie te verbeteren. Om het succespercentage te verbeteren wordt

de onderliggende ziekte LBTB in meer detail onderzocht, alsook de mogelijke rol van het

vectorcardiogram (VCG) in de selectie van patiënten en in de verbetering van het effect van

CRT.

In het verleden is reeds veel onderzoek gedaan naar de optimale selectie van CRT-

kandidaten. Een uitgebreid overzicht van deze studies en hun bevindingen staat beschreven

in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk worden de tekortkomingen van de op dit moment gebruikte

criteria, QRS-duur en -morfologie, besproken. QRS-duur is waarschijnlijk niet specifiek

genoeg, terwijl de vaststelling van de aanwezige QRS-morfologie subjectief en complex

is. Er zijn aanwijzingen dat gebruik van de oppervlakte van het QRS-complex (QRSarea),

gemeten met behulp van het VCG, de patiënt selectie zou kunnen verbeteren. QRSarea is

een objectieve en continue maat die mogelijke vertraging in LV-activatie weerspiegelt, het

primaire substraat voor CRT.



Tot nu toe werd de QRSarea bepaald met behulp van het zelden gebruikte (‘Frank-’)VCG.

Voor toekomstige studies zou het praktisch zijn als het VCG kon worden berekend uit

het standaard 12-afleidingen elektrocardiogram (ECG). In hoofdstuk 3 laten we zien dat

in kandidaten voor CRT het Frank-VCG en Kors-VCG erg op elkaar lijken. Hierdoor

kunnen zowel retrospectieve als prospectieve VCG-analyses worden uitgevoerd met behulp

van de routinematig opgenomen 12-afleidingen ECG. Van deze techniek wordt dan ook

gebruikgemaakt in alle volgende hoofdstukken van dit proefschrift.

Elektrische remodellering in patiënten met LBTB

De belangrijkste doelgroep voor CRT zijn patiënten met LBTB. Echter, de manier waarop

het hart zich aanpast na het ontstaan van een LBTB is onbekend, omdat het exacte aanvangs-

moment van LBTB vaak niet bekend is. In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht hoe het hart

zich elektrisch aanpast aan de nieuwe LBTB-situatie in patiënten die een LBTB ontwikkelen

tijdens een transkatheter aortaklep implantatie (TAVI). LBTB ontstaat in een deel van de

patiënten die een TAVI-procedure ondergaan. Bij hen drukt de nieuwe aortaklep vermoedelijk

tegen de linker bundeltak, waardoor een ‘typisch’ LBTB ontstaat. Voor onze studie hebben

deze TAVI-patiënten het voordeel, dat bij hen het exacte aanvangsmoment van LBTB bekend

is. Hierdoor kunnen deze patiënten gebruikt worden als een ‘menselijk’ model van LBTB

om het tijdsverloop van elektrische remodellering te onderzoeken. In de meerderheid van de

patiënten die tijdens een TAVI procedure LBTB ontwikkelt (67 van de 107 patiënten) treedt

er binnen één maand elektrisch remodelering op, zoals blijkt uit een afname in meerdere re-

polarisatie variabelen (JTc-interval, T-golfamplitude, en oppervlakte van de T-golf [Tarea]).

De mate van elektrische remodellering was echter zeer variabel tussen patiënten. Daarnaast

is het nog onbekend wat de rol van de mate van elektrische remodellering is voor de response

na CRT, alsook voor de algemene prognose voor de patiënt.

De rol van de repolarisatie in patiëntenselectie voor CRT

In hoofdstuk 5 en 6 werd de potentiële rol van VCG in de patiëntenselectie voor CRT on-

derzocht. In 244 CRT-kandidaten werd retrospectief een VCG-analyse uitgevoerd en hieruit

bleek dat Tarea groter was in patiënten met echocardiografische verbetering door CRT dan in

patiënten zonder deze verbetering (hoofdstuk 5). Tarea had zelfs een betere voorspellende

waarde dan QRSarea en had de best voorspellende waarde in LBTB-patiënten. In een grotere

groep van 335 CRT-kandidaten bleek ook dat patiënten met een grotere Tarea in 3 jaar minder

vaak het gecombineerde eindpunt van opname voor hartfalen, harttransplantatie, steunhart,

of dood bereikten (hoofdstuk 6). Deze voorspellende waarde van Tarea zou verklaard kunnen

worden doordat vrouwen en patiënten met niet-ischemisch hartfalen relatief een grotere Tarea
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lieten zien. Van deze groepen is bekend dat ze in het algemeen goed reageren op CRT. De ge-

combineerde analyse van QRS-morfologie en Tarea biedt een eenvoudige en breed toepasbare

aanpak om de selectie van CRT-kandidaten te verbeteren.

Tailor-CRT: het optimaliseren van stimulatie-intervallen

Als een patiënt eenmaal geselecteerd is voor CRT en de implantatie is uitgevoerd, kunnen de

tijdsintervallen tussen de stimulatie van de rechterboezem (atrium) en de RV of LV worden

geoptimaliseerd om maximaal voordeel te bereiken van CRT. De verschillende timings beïn-

vloeden de ventriculaire vulling en het moment van ventrikelcontractie, alsmede de mate van

resynchronisatie. Voor het optimaliseren van de atrioventriculaire (AV-) en interventriculaire

(VV-) intervallen is een maat voor hartfunctie nodig. Deze kan bijvoorbeeld uit echocardio-

grafie afgeleid worden, of uit hemodynamische kathetermetingen. Alle bestaande metingen

zijn echter tijdrovend en beperkt in nauwkeurigheid, waardoor er weinig bewijs is voor de

lange termijn voordelen van CRT-optimalisatie. Hierdoor gebruiken de meeste artsen vaak

de standaardinstellingen van het CRT-apparaat.

Het VCG is een betrouwbaar alternatief voor het optimaliseren van het AV- en VV-interval

in vergelijking met hemodynamische metingen. Het nadeel van deze VCG-metingen is dat

ze nog steeds alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer de patiënt het ziekenhuis bezoekt.

Hoewel een eenmalige optimalisatie waarschijnlijk al waardevol is, zou een regelmatige en

bij voorkeur automatische optimalisatie wenselijker zijn. Daarom werd er in hoofdstuk 7

in honden onderzocht of de pacemaker-draad elektroden die niet gebruikt worden om te

stimuleren, gebruikt kunnen worden om de elektrische activiteit van het hart te meten. Uit

deze metingen kan vervolgens ook een soort vectorcardiogram worden geëxtraheerd (het

electrogram-VCG, EGM-VCG). In 8 honden werd een typisch LBTB gecreëerd door ablatie

van de proximale linker bundeltak. De veranderingen in QRSarea berekend uit het EGM-

VCG en veranderingen in LV dP/dtmax kwamen overeen en QRSarea voorspelde de optimale

stimulatie intervallen. De kleinste QRSarea, overeenkomend met maximale opheffing van te-

genovergestelde elektrische krachten van LV en RV, voorspelde de optimale stimulatie inter-

vallen goed. Deze gegevens ondersteunen het gebruik van EGM-VCG als een niet-invasieve

en eenvoudige methode om de AV- en VV-intervallen voor CRT individueel en continu te

optimaliseren.

Deze bevindingen in honden werden vervolgens gevalideerd in patiënten (hoofdstuk 8).

De 25 patiënten geïncludeerd in dit onderzoek representeerden een typische CRT-populatie

met veelal mannen en waarin de helft van de patiënten een ischemische cardiomyopathie had.

In deze patiëntenstudie kwam een minimale QRSarea niet overeen met een maximale toename

in LV dP/dtmax, maar wel met een maximale toename in de LV systolische druk. Echter,

misschien wel de meest praktisch toepasbare bevinding was dat het begin van de bijdrage van
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de intrinsieke RV activatie aan de totale ventrikel activatie tijdens LV stimulatie kan worden

bepaald uit zowel het VCG als het EGM-VCG. Dit begin van RV activatie is van belang als

men gebruik wil maken van zogenaamde LV-fusiestimulatie. Hierbij dient de LV simultaan

met de intrinsieke RV-activatie te worden gestimuleerd, een methode waarvan steeds meer

duidelijk wordt dat dit een goede CRT response geeft.

Conclusies

De studies beschreven in dit proefschrift tonen aan dat de relatief oude VCG-methode kan

worden gebruikt om de respons na de relatief nieuwe CRT te verbeteren. De studies laten

zien dat de eenvoudige en ruim beschikbare QRSarea als maat kan worden gebruikt om de

selectie van patiënten voor CRT te verbeteren en dat naast depolarisatie ook repolarisatie een

belangrijke rol speelt. Verder kan een EGM-VCG worden geëxtraheerd uit geïmplanteerde

elektroden die niet gebruikt worden voor het stimuleren, en kan EGM-VCG gebruikt worden

voor continue en individuele optimalisatie van stimulatie-intervallen, voornamelijk tijdens

LV-fusiestimulatie.
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