
 

 

 

Assessment of the clinical and electrophysiological
characteristics of atrial fibrillation during and after
cardiac surgery
Citation for published version (APA):

Bidar, E. (2018). Assessment of the clinical and electrophysiological characteristics of atrial fibrillation
during and after cardiac surgery. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20181130eb

Document status and date:
Published: 01/01/2018

DOI:
10.26481/dis.20181130eb

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.20181130eb
https://doi.org/10.26481/dis.20181130eb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/0219549d-d669-4e70-a31d-53d2d35b097f


 

141 

 
 
Summary 

Summary 

  



 

142 

  



Summary 

143 

Atrial fibrillation occurs in the first few days after cardiac surgery (postoperative atrial 
fibrillation, POAF) as a result of acute-phase triggers. Although historically thought of as 
a transient arrhythmia, accumulating evidence suggests that POAF is an independent 
predictor of poor survival years after surgery. In addition, there is an association be-
tween POAF occurring in the acute postoperative phase and thromboembolic complica-
tions such as stroke occurring months to years after discharge. This suggests that POAF 
may not be confined to the acute postoperative phase but may be a recurrent subclini-
cal arrhythmia.  

To determine the incidence of AF episodes after discharge, we used continuous 
rhythm monitoring devices to follow patients without a history of AF following their 
open chest cardiac surgical procedure. In Chapter 3 and 4, we describe our results from 
continuous rhythm monitoring for a month and for 3 years respectively. Firstly, we 
found that more than 25% of patients developed AF in the month following discharge 
form hospital, the so-called late POAF (Chapter 3). Predictors of late POAF included co-
morbidities such as prior myocardial infarction, diabetes mellitus, obesitas and baseline 
CRP levels. In chapter 4 we further extended the rhythm-monitoring period to 3 years 
with an implantable loop recorder in patients without a history of AF. We demonstrated 
that up to 50% of patients developed AF episodes lasting 1,5 hours on average during 
the months to years following surgery. Patients who developed late POAF were older 
and had higher CHA2DS2VASc and HATCH scores with right atrial volume as an inde-
pendent predictor of late POAF. Our findings in these chapters suggest that the risk 
profile for POAF and notably for late POAF resembles the risk profile of AF in general 
including a structural substrate for AF.  

The complexity of the atrial structural substrate is reflected by the complexity of 
electrical conduction during induced AF. Patients with several cardiovascular co-
morbidities (high CHA2DS2VASc scores), show enhanced level of pathological atrial wall 
changes leading to complex fibrillating patterns during AF. To explore the electrophysio-
logical substrate for POAF, we measured the complexity of fibrillating patterns of elec-
trically induced AF on the right atrial wall (Chapter 4). For this purpose we induced AF 
during cardiac surgery by burst pacing and mapped the electrical activation of the right 
atrium using a 256 unipolar electrode plaque. In line with the previous findings, we 
found more complex activation patterns (i.e. higher number of waves and fractionation 
index) in patients who subsequently developed POAF and also those with late-POAF. 
This illustrates the effects of age and several co-morbidities on the atrial wall, which 
may not have led to (symptomatic) AF prior to surgery but may be prone to develop-
ment of a stronger substrate with time. 

Interestingly, enhanced complexity of the electrophysiological substrate in animal 
models involves higher number of wavelets and higher number of breakthrough waves, 
i.e. waves migrating to the opposing layer of the atrial wall due to dyssynchronous acti-
vation of the endocardium compared with epicardium. To investigate the mechanism of 
transmural propagation of the atrial wall described in animal models, we developed a 
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highly detailed 3 dimensional computer model of the human atria. In this computer 
model, specific atrial anatomical structures were implemented and the mechanism of 
fibrosis related dissociation between endo-epicardial layers was demonstrated. We 
found a clear association between endo-epicardial dissociated activity due to increased 
levels of fibrosis and the number of breakthrough waves. To validate this model, we 
developed a crocodile shaped clamp electrode containing a double layer of unipolar 
electrode plaques. The electrode was designed to be inserted into the right atrium with 
one arm and to be approximated on the atrial wall on both sides. Using this technique, 
we were able to quantify for the first time in human, the amount of electrical uncou-
pling between the two layers of the atrial wall. We found that the endo-epicardial dis-
sociation is enhanced with complex substrates for AF. In addition, there is indeed a clear 
correlation between endo-epicardial dissociation and the number of waves migrating to 
the opposing layer of the atrial wall, the so-called breakthrough waves. To further eluci-
date on these findings, we describe in Chapter 6 a method to detect the location of 
electrodes on the opposing side of the atrial wall by measuring the phase of depolariza-
tion during AF. We were able to demonstrate that mean-phase coherence between 2 
electrodes, decays with distance between them. This method may be helpful in detect-
ing the 3-D substrate of AF less invasively.  

In conclusion, using continuous rhythm monitoring strategies combined with base-
line substrate quantification in patients without a history of AF we found up to 50% late 
POAF recurrences. Patients developing late POAF were older with additional co-
morbidities and showed a more complex fibrillation pattern during electrically induced 
AF compared to those who did not develop POAF. In addition, we sought for the effects 
of atrial structural substrate on endo-epicardial dissociation and found a correlation 
between enhanced electrical dyssynchrony and breakthrough waves in a computer 
model of human atria. We also demonstrated the 3D substrate for AF in human by di-
rect contact endo-epicardial mapping. Future research should determine the clinical 
consequences of late POAF and the range of the underlying structural substrate, which 
predisposes patients to AF development.  
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Het hart bestaat uit 2 boezems en 2 kamers. De boezems vullen de kamers van bloed 
waarna de kamers bloed rondpompen naar de rest van het lichaam. Een ritmestoornis 
waarbij de boezems (atria) niet meer contraheren en het bloed niet meer adequaat 
naar de kamers kunnen pompen wordt boezemfibrilleren of atrium fibrilleren (AF) ge-
noemd. De klachten die hiermee samenhangen zijn hartkloppingen, kortademigheid en 
pijn op de borst. Boezemfibrilleren is soms ook aanwezig zonder enige symptomen en 
wanneer het niet ontdekt en niet behandeld wordt, verhoogt het de risico op hersenin-
farcten en hartfalen.  

Na een open hartoperatie ontstaat AF met name in de eerste paar dagen na de ope-
ratie. Dit wordt postoperatief AF (POAF) genoemd. Hoewel altijd gedacht werd dat 
POAF van voorbijgaande aard was, bleken patiënten die de ritmestoornis wel ontwikke-
len, in de jaren na ontslag uit het ziekenhuis ook eerder te overlijden vergeleken met 
patiënten die dit niet ontwikkelen. Om te achterhalen waarom patiënten die POAF ont-
wikkelen slechtere overleving laten zien, hebben wij in dit proefschrift onder andere 
onderzoek gedaan naar 2 vragen.  

Ten eerste is de vraag of POAF een voorbijgaande ritmestoornis is, of komt het 
maanden tot jaren na ontslag uit het ziekenhuis toch weer terug, een zogenaamde late 
POAF. Ten tweede is de vraag welke patiënten hier het meest vatbaar voor zijn.  

De eerste vraag hebben wij onderzocht door patiënten die niet bekend waren met 
boezemfibrilleren te volgen nadat zij een open hartoperatie hadden ondergaan. Dit 
hebben wij gedaan op twee manieren. Eerst hebben wij speciaal ontworpen draagbare 
apparaten gebruikt die het ritme van de patiënten continu kunnen detecteren gedu-
rende een maand (Hoofdstuk 3). Daarnaast hebben wij een tweede groep patiënten 
gedurende 3 jaar gevolgd via een chip die onder de huid werd geïmplanteerd met de-
zelfde ritme detectie functie (Hoofdstuk 4). In hoofdstukken 3 en 4 hebben wij de resul-
taten van deze twee technieken beschreven. Continue ritme monitoring liet in beide 
studies zien dat meer dan 30% van de patiënten die nooit tevoren symptomen van AF 
hadden, na ontslag uit het ziekenhuis alsnog POAF ontwikkelden. Nadat wij patiënten 3 
jaar gevolgd hadden, zagen wij dat maar liefst 50% van de patiënten jaren na de opera-
tie wederom kortdurende episoden van  POAF ontwikkelden. De conclusie van deze 
studies was dat POAF geen voorbijgaande ritmestoornis is zoals vooraf gedacht werd.  

Een tweede vraag die logischerwijs op de eerste vraag volgt, is welke kenmerken 
bepalend zijn voor late POAF ontwikkeling. Wij hebben dus uitgebreid onderzoek ge-
daan naar de zogenaamde voorspellers van POAF en de vatbaarheid van patiënten 
hiervoor.  

De belangrijkste voorspeller van POAF en late POAF is hogere leeftijd (Hoofdstuk 4).  
Het is bekend dat door hogere leeftijd de structuur van de boezemwand langzaam ver-
andert wat een belangrijk effect heeft op de regelmaat van boezem activatie en dus de 
ritme van het hart. Oudere patiënten hebben bovendien specifieke ziektebeelden zoals 
hypertensie, suikerziekte en overgewicht, ziektebeelden die ook rechtstreeks effecten 
uitoefenen op de kans op AF.  
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Een belangrijk neveneffect van de structuur veranderingen van de boezems is dat de 
elektrische geleiding over de boezems ook onregelmatig en chaotisch  verloopt ten 
opzichte van een relatief eenvoudige patroon van activatie bij normale boezems. Om 
deze elektrische eigenschappen van de “zieke” boezems te achterhalen hebben wij 
gebruik gemaakt van speciaal ontworpen elektrodes die tijdens open hartoperaties op 
of in het hart werden gepositioneerd terwijl boezemfibrilleren werd opgewekt met 
behulp van een pacemaker. Wij vonden dat vooral in patiënten met POAF, de elektri-
sche geleiding veel complexer en meer chaotisch was dan bij patiënten zonder POAF. 
Met andere woorden, door ouderdom en de ziektebeelden die ermee samengaan, 
hebben patiënten dusdanig beschadigde boezems ontwikkeld (een zogenaamd sub-
straat voor AF), die (onder stimulatie) vatbaar kunnen zijn voor het ontwikkelen van 
boezemfibrilleren. Dit betekent dus ook dat gezien de vatbaarheid, deze patiënten niet 
alleen boezemfibrilleren ontwikkelen tijdens opname in het ziekenhuis, maar eveneens 
het risico lopen om later na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw boezemfibrilleren te 
ontwikkelen.  

Om de effecten van ouderdom en ziektebeelden op de elektrische geleiding van de 
boezems verder te onderzoeken hebben wij een anatomisch computer model ontwik-
keld waarin wij deze eigenschappen konden nabootsen. We vonden dat afhankelijk van 
de ernst van de beschadiging van de boezems er ook een toenemend asynchrone gelei-
ding plaatsvindt over de binnen en buitenwand van de boezems. Dit leidt er vervolgens 
toe dat steeds meer elektrische activatie vanuit de binnenzijde van de boezemwand ook 
naar buitenzijde kan geleiden en andersom. Hoe minder synchroon de buiten- en bin-
nenzijde van de boezems geactiveerd worden, hoe meer elektrische activatie tussen de 
twee lagen wordt voortgeleid. Met andere woorden, naar mate de boezems beschadigd 
raken als gevolg van verschillende ziektebeelden (substraat), verbreekt de synchronisatie 
tussen de binnen en buitenwand van de boezems en ontstaat een 3 dimensionale elek-
trische geleiding die bijdraagt aan de complexe patroon van de elektrische geleiding. 

In hoofdstukken 4 en 6 beschrijven wij enkele technieken waarin met behulp van 
minimaal invasieve methodes een eventueel substraat voor boezemfibrilleren gedetec-
teerd kan worden. Zo werden in hoofdstuk 4, P-golf eigenschappen in een standaard 
ECG besproken die kenmerkend waren voor patiënten die late POAF ontwikkelden. 
Deze technieken kunnen relatief eenvoudig voorspellen bij welke patiënten reeds een 
substraat bestaat en aldus behandeling voor late POAF aan te bevelen is. Uiteraard zijn 
deze technieken nog in kinderschoenen en zou meer onderzoek hiernaar de klinische 
toepasbaarheid ervan kunnen vergroten.  

Concluderend kunnen wij stellen dat boezemfibrilleren na een hartoperatie een ui-
ting is van de onderliggende ernst van de beschadiging van de boezemwand (substraat). 
Dit leidt ertoe dat boezemfibrilleren na een open hartoperatie zich niet beperkt tot het 
ziekenhuisopname maar in de maanden tot jaren na ontslag uit het ziekenhuis ook kan 
terugkeren. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen op welke wijze de uitingen van dit 
substraat behandeld of zelfs voorkomen zouden kunnen worden.   


