
 

 

 

'Early' and 'late' class III drugs for the treatment of
atrial fibrillation : a pre-clinical study in the goat
Citation for published version (APA):

Blaauw, Y. (2005). 'Early' and 'late' class III drugs for the treatment of atrial fibrillation : a pre-clinical study
in the goat. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20050527yb

Document status and date:
Published: 01/01/2005

DOI:
10.26481/dis.20050527yb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20050527yb
https://doi.org/10.26481/dis.20050527yb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/925f2256-ad59-49f9-92e8-bec87a769760


Samenvatting 

Boezemfibrilieren (ook wel atriwmfibrilleiren genoemd) is een Ra~rtritmestoornis diie 
bij veel mensen voorkomt Met name bii patienten met een hoge bloeddruk, eeia 
lekkende hadklep of een doorgemaakt hartinfarct komt boezemfibrilleren frequent 

voor. De incildentie van boezemfibrilleren neemt toe met de leeftijd. Bii srrenseii van 
b0 iaar heeft 4% van de bevolking de ritmestoornis, bii een leelftild oudei, dan E10 
jaar is dit 10%. Door de toenemende vergrilzing van de Isevollking zal boezeinfibril- 
leren in de toekomst een steeds belangirii]&ter medisch, maar ook - gezien de kosten 
van de belhandeling - ecoinomisch probleem worden. 

Tiidens boezemiibrilleren worden de boezems met een zeer hoge frequentie (tot 
wel 600 slagen per minuut) geactiveerd. Hef. inerendeel van deze electrische irnpul- 
sen wordt gelukkig niet voortgeleid naar de koiners, inaiar wordt girotendeels Ie- 

gengehouden dooir de atrioven1iriculure knoop (de verbinding tussen de boezsims 
en de kamers). Toch zal de hortfrequent~e bii een patient met boezernfibrilleren veel 
hoger ziijn don die bil[ een patient met een normaall hartritme (sinus rilme). Atriii~rnfi- 

brilleren veroorzaakt klachten als hartkloppingen, vermoeidheid en kortodernig- 
heid. De belangrilkste complireitîe van boezernfibrilleren is echter het optreden van 
beroertes. Dit wordt veroorzaakt doordat er een verhoogde neiging betaat tot stol- 
selvorrning in de boezems. Wanneer deze sfiolsels stooma~waarts naar de hersenen 
dioorschieten veroonaakt dit een CVA 

Het belangrijkste doel van de behandeling van boezemfibrilleren is  het verhelpen 
van de kllachten en het voorkomen vain CVA's Dit kan op verschillende wiizen wor- 
den bereikt Ten eerste kunnen de klachten verdwiiinen door het normale hadritme 
(sinus ritme) te herstellen met behulp van mediciinen of een electnsche schock. 
Deze behanldelingsstrobegie woird~t ook wel ' r i tme-controls~enoemd Een aidere 
behandelingsoptie i s  de snelle ventrikelfrequentie te vertragen door ineclici#non 

["frequentie-controleV). In dat geval blilh hei atriumhbrillersn echter beslaan. 
'Ahroxnbo-embollische complicatnes ku~nnen grotendeels worden voorikomen doo i  
gebruik van bloedveirdunners. 

Het laatste decennium ziln er talloze niet-medicamenteuze !herapieiin onhikkold 
die erop gericht zihn om boeseinfi~brililesen te bestriiden O p  dit mament lilkt echter 
alleen oblatie van de longvenen een bekongriike plaaits te verwerven in hel hu idg 

arsenaal aan Behandelingsrnogelr~kheden. Dit is echter een zeer ~rldrowende proce- 
dure en gezien het. g~rote aantal patoenten met boezemfibrilleren is deze behandc- 
ling voorlopig niet voor iedereen weggelegd. De hoeksteen van de behandeling 
van boezernfibrilleren IDiInif~ derhalve het gebrulik van medicilnen Hei groie voordeel 
van mediciinen i s  dat ze makkeliik te gebruiken ziln en bovendien ziln ze voov veel 
patienten toegankelilk O p  dit momen? ri ln er diverse van deze zogenaamde 

anti-untrnicu besclrikbaar ( le t  wesking~srnechanisrne waarmee deze mtddelen sinus 



rifme kunnen hersiellen rs echtef.zeer verschrllend. Zo z i p  er zogenaalmde klasse 1 C 
anti-ari~mico dre me$ name de geleidingsnelheid in hei atrium vertrogen door blok- 
kade van het natriumkanaall. Andere medicilnen blokkeren kalium kanalen (l,,) en 
kunnen boezemfibrrlleren opheiien door een verlenging van de atrrol refractaire pe- 
riode (klocse 3 effect] Helaas kleven er een aanial belangrilke nadelen aan de R w i -  

dig beschikbare medicilnen Zo is in verschillende klinische siudies glebleken dat 
anti-aritmica hun efiedivftei? verliezen als de ritmes.toornis langer dan een aanral 
dagen bestaat. Bovendien kan Riet gebruik van anti-oritmica in sommige patiénten 
leiden fot arnistuge rutrnestoorniscen~ van de kamers. Het i s  dus van groot belang voor 
de behandeling van boezemfibrilleren dat er nieuwe medicilnen worden ontwikkeld 
die nog ef-fectief síln als de rntmestoorniis lang bestaat en die bovendien verliger zrln. 
In d ~ t  proefschrift hebben wil in een diermodel van boesemfibrulleren onderzocht wat 
de effecten zlin van het langdurig bestaan van boezemfibrilleren op de efliecien wan 
diverse an'lu-aritrnica Wii hebben niiet alleen gekeken naar bestaande mediciinen, 
ook hebben wil een aantal nieuwe experiimentele mediciinen getest. 

Bil experimenteel anderscuek naar boezemflibrilleren wordt veel gebruik gemaakt 
van proefdieren waarbii de ritmestoornis kuns~rna~irg wordt opgewekt. In hoofdstuk 
I wolrdt een overzicht gegeven van de verschillende diermodellen. 811 aan het einde 
wan de 19+ eeuw was bekend dat het mogeliik was om boezemfi~brillesen op  te wek- 
ken door een geringe hoeveellherd electriselhe stroom toe te dienen op de boezems. 
In de loop der tild ziin er dliverse modellen ontwikkeld die hebben bijgedragen man 
een beter begrip van de onderliggende mecRianismen van boezemfibrilleren. Alle 
experimen~ten die in dit proefschrift worden beschreven riin uitgevoerd in geiten met 
boezemfibrilleren. Tijdens een open-hadoperatie werden electrodes aangebracht 
op de linker en rechter boezem en op de inter-akriale spier (Bochmannk bundel). 
Met gebruik van ee~n versterker en een computergestuurde stimulator was het mo- 
gelilk om op elke electrode de electrische activiteit af te leiden, ein electnsche 
stoompies toe te dienen Nada~? de borstkas weer was gesloten, en er adequate piin- 
stilling was toegediend, konden de geiten gedurende 3 tof 4 weken herstellen in de 
stal, Vervolgens werd boerernf~bnlieren opgewekt met een fibrillatie pacemaker 
Deze paceinaker kon boezemfibrilleren induceren door de atria gedurende 1 se- 
conde te stirnuleren met een frequenbie van 3000 slagen per minuut. O p  deze ma- 
nier was liet inogeliik om gedurende 24 uur per  dag^, 7 dagen per week 
boezemfibrilleren te induceren en te onderliouden Het gevolg hiervain was dat de 
iritinectoornis In het begin nog korfdurend was (enkele seconden], maar na enkele 
dagen duurden de episoden steeds langer en witenndelii;k (na ongeveer 2 weken) 
stopie de nlimestoor~nis niet meer vaiizelf (persistent boeze~mfibnlleren) Het mecho- 
nusine dut li ie raai^ !en grondslag ligt is een vei-korting van de atriale relractaire peri- 
ode (repolarisatie-kiid Dit fenomeen wordt wel electnsche remodelering genoemd 
De atriale refraclaire periode representeert de tiid dat een cel niet meer prikkelbaar 
1s nadat hik kort tevoren A S  geactiveerd. Bes te koder de refractaire periode, des te 
vaker kan een tiaii-cel worden geoctrveerd en des te kleiner is de kans dat de rifmes- 
toainrs cponta~an stopt 



In hoofdsfuk 2 hebben wil onderzocht of het inmgelilk is 0111 electr.1scI7e remodele- 
ring te voorkomen, of fenlef te doen, door de geneesn.riddelen ESvZD87505 en 
EMD 12502 1 toe te dienen. Deze mediciInen ri in remmers. van de natrium-waterstaff 
uitwisselaar. Het onderzoek toonde aan dot de mediciinen de verkorting van de aTri- 
ale refractoire periode niet konden be~nvloeden Het maakte geeii veischlil of de 
rnedicilnen werden toegediend tijdens, of na het proces van electrische rei.irodele- 
ring. De conclusie van dit onderzoek is dat de natriurn-watersiof iuih~sseleioir waar- 
schiinlliik geen belongriike rol speelt bi; de verkorting van de atriaie refrsiciair-e 
periode die optreedt tiidens boezemfibrilleren. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wal 
de effecten zi11n van electrische rern~delering o~p de werking van het klasse 1 C nqedi- 
ciin fleca'înide en de klasse 3 anti-aritm~ica d-sotalol en ibwtilide. Deze rnedicilnen 
worden in de dageliikse klinische praktiik veel gebruikt om boezernfilssillereri op te 
heffen. De resultaten van het onderzoek lietei-r zien dat l-ret werkzame effect van (Ie- 
ca'hnide bleef bestaan na 2 dagen boezemfibrilleren. Daarentegen, de effecten van 
d-sotalol en ~butilide waren afgenomen. In normale atria werd -zoals verwacht- een 
duideliyke verlenging van de refractaire periode waargenorneln. Na slechts 2 dagen 
atriumfibrilleren was dit effect echter nagenoeg verdwenen. De verlenging va17 de 
ventriculaire repol~arisatie was onveranderd Dit iinpliceer-f dat atriale electrisclie re- 
modelering de klasse 3 effecten van I,, blokkers sterk doe! afnemen. Dit i s  een mo- 
gelilke verklaring voor het verlies van effectiviteit van dieze medianen zoals in de 
klinische praktillk wordt waargenomen. 

Hoofdstuk 4 beschriilft de electrofysiol~giscl7e effeckn van een nieuw experimen- 
teel klasse 3 mediciin (AVE01 18). Dit medicijn heeft een ander aangrilpingspunt 
dan de huidig beschikbare klasse 3 anti-aritmica. Hei blokkeert kalium kanallen 
zoals I,,,, I,, en I,,,,, Deze kanalen worden vroegtiidig tiidens de repolarisatie geacli- 
veerd en ziln zeer belangrigk in de atria en in mindere mate rn de ventirikels De ver- 
wachting is  dan ook dat deze middellen een selectieve anti-aritmogene werking 
kunnen uibefenen op de atria. De expeninenten lieten zien dat het rnogeliik was om 
de atlriaile refractaire periode te verlengen zender de ventricuilarre repolarisaitie (de! 
Q T  tild) te beinvloeden. Bovendien was de verlenging van dle akrialle relractaure psri- 
ode toegenomen in elecirrisch geremodeleerde atria. W~ei effect was zei sterk, dat de 
verkodinlg van de refractaire periode zoals die werd gezien na 18 uur atriumfibrille- 
ren, volledig ongedaan was gemaakt Verdler blleek het rnogeli~~k oin in het meren- 
deel van de geiten met persistent boezernfibr~illeren de ritinestoornis te besindigen 
In SSooMstuk 5 hebben wq getest of gelilktrldige toediening van conventionele klasse 
3 anti-ar~trn~ca (dofetilide en ibut~lide] en NE01 18 een sterkere verlenging wan de 
refractoilre periode geeft dan de soin van de separate effecten. De cichtergroi~d vun 
deze hypothese was de bevinding in hoofdstuk 3 dat de werking van 'late' kalivin 
kanaal blokkers afneemt als de refractaire periode w~rs verkort door electrische re- 
modelerong. Wil postuleerden dat als de refractaire periode verlengt na toed~ening 
van AVE01 18 (hoofdstuk 4),  don neemt de werkzaamheid van de 'Iafe' klasse 3 
ani.!-aritrnica weer toe. Eelilktildige toediening van dofetilide of iburrlide en 
AVE01 18 zou derhalve een sterkere verlenging van de refractoire periode bewerk- 



stelligen in geremodeleerde atria. De resultaten toonden dat de combinatie van 
'vroege' en Yate' klasse 3 anti-aritmica inderdaad een synergetisch effect had in 
electrisch geremodeleerde boezems. Daarentegen, in normale boezems werd een 
additieve verlenging gezien Vervolglens hebben wrl gekeken of de combinutie van 
vroege en late klasse 3 onhi-aritmisa ook kan wordlen gebruikt om langdurig boe- 
zernftbrflleren te termineren. Gebrwikmakend van de hoogste dosering van 
AVE01 18 en dofetilrde of ib~it i l ide was he? mogelijk om in alle geiten het boezemfi- 
brilleren op te heffen. Dit ging gepaard met een synergetische verlenging van de fi- 
brillatie cycluslengte. Concluderend kan worden gestel~d dat de combinatie van een 
vroege en late klasse 3 medicatie een zeer sterk anti-aritmogeen effect bezit. Diii ka~n 
van groo",elang zijn voor de medicamenteuze behandeling van boezemfibrilleren. 
In hoofdsfwik 6 onderzoeken wii of de regionale distributie van de afriole refractaire 
periode kan worden beinvloed door de activatie-sequentie te veranderen. Het fenlo- 
meen dat 4s atuiale repolarisaiie ofhankelrlk i s  van de activafie-sequentia wordt ook 
wel 'atriool g~eheugen' genoemd In zes geiten, wa~orbii ~ersshillende electrodes op 
verschillende plaatsen in het atriunn waren aangiebracht, werd de atriale activatietiid 
en refractaire pepiade bepaald na een periode van langdurig atriaal pacen 
(1  50lbprn) op het rechter en linker atrium. De resultaten lieten zien dat tijdens nor- 
maal sinus ritme er een inverse relatie bestond tussen de acliivatietild en de refractai- 
re periode. Met andere woorden, des te eerder een plaats geo~tivee~rd werd, des te 
langer de refractaire periode Doorentegen, als de activatie-sequentie werd veran- 
derd door het atrium te uctive~ren vanuit de rechter- of linker-boezem, dan leidde 
dar niettof een verandering van de distributie van de refractaire periode. Dit swgge- 
reeri dat het a~fnum geen 'atriaal geheugen' heeft. In Hoofdstuk 7 onderzoeken wii 
of de I,,-blokker dofetilide een preferentiële velrlenging van de atriale refractoilre pe- 
riode geeft op de bundel van Bach~mainn. De achtergrond van deze hypothese was 
de observakiie in hoofdstuk 3 dal  I,, blokkers minder eHect hebben als de refractoire 
periode is verkort door otriale electrische remodelleri~ng. Vice versa, op plaatsen met 
een lange refractaire period (zoals bilvoorbeeld Bach~mann's lalundel), zou dofetilide 
dan luist een toegenomen werking moeten hebben. Iln negen geiten hebben we de 
effocten gemeten van dofetilide op de atriale refractuire periode op 7 verschillende 
plo~atsen, zowel voor als na een periode van 48 uur boezemfibrilleren. Het kllasse 3 
effect v ~ ~ n  dofetilide was inderdood het grootst op plaatsen met de Ianlgste ~efractoi- 
re periode (op de bu~ndel vaii Baclirnan) Daarentegen, op plaatsen me? een korte 
ref~actoire periode was her effect van dofetilide slechts zeelr gering. Hierdoor ont- 
stonden er toegenomen regionale verschillen in refractaire periode. Dit bleek ook 
geassocieerd te riìn met een verhoogde vatbaarheid voor atriumfibrilleren. Mop-  
prn~g tooi-de longitudinale dissociatie in Bachrnann" bundel tiidens initiatie van atri- 
umffibriileren. Concluderend, in dit hoofdstuk wordt aangetoond dat verlenging van 
de refractaire periode door klasse 3 anti-u~ritrnira ook een paradoxaal pro-aritmo- 
geen effect kan hebben door een preferentiele verlenging van de atriale sefroc+aire 
period op de buindel van Bachrna~nn. 



IMPLICATIES VAN HET ONOEIRZIOEK 

De laaiiste iaren zuln er venchillken~de klllnische studies gelpubliceerd die suggereren 
dot bil de behandeling van airiuinfibrilleren liet geen verschil1 maakt o4 een pat~ent 
behandeld woudf. met een "ritme-' of 'frequeniiir-controle" strotegie De mensen zul- 
len evenlang leven en ook de klachten van patienten ziln geliik In beide groepen 
Echter de rnees1.e huidig beschikbare medicamenten die worden gebruikt voor 
"ritme-coniirole51ln weinig effectnef en bovendien hebben zil solms venrelende bil- 
werkIngen. Hef i s  derhalve van groot belang dat er nieuwe effectieve ei1 vellige rne- 
diclInen worden ontwikkeld waarmee boezemfibrilleren kon worden bestreden In 
dit proefsch1rn.ft hebben wil gekeken naar de werking van bkewwe' en boude' 
anti-aritmisa in een pue-klin~sclh geitenmodel van boezernfibril~leren. Het onderroek 
in dit proefschrift geeb Inzicht in de werking van anti-ari+mica in geremodeleerde 
atria. De experii-nentele bevindingen met nleuwe atrium specifieke rnadlslqnen sug- 
gereren dat deze groep rnedlcijnen ook van waarde kan siin Ibii de formocologische 
behandeling van boezemfibrilleren Uiteraard zal dit nog in een klinische studie on- 
derzocht moeten worden 




