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SUMMARY 

The purpose of the study presented in this thesis was to evaluate 
the role of inhomogeneity in conduction in 1t.he initiation of 
reentrant tachy-arrhythmias. Normal and abnormal conduction of 
the cardiac hpz3se have been the subject of numerous investiga- 
tions dating back to the previous century (chapter I). From these 
studies Momation concerning oonduetion m d  conduction &stw- 
bances were gathered but, due to technical limitations, a quanti- 
tative description of inhomogeneity in conduction has been lacking. 

Chapter HI describes the method used in this sAudy. The prepa- 
ration coesisted of the isolated left auium of the rabbit superhsed 
with Tyrode. Conduction of the impulse during normal propagation 
and d w h g  the inifation of reentry codd be analyzed in detail by 
recording the electrical activity shullaneomsly from 192 recording 
electrodes. Tachy-arrhythmias were initiated either in normal 
superfusing conditions or in a more arrhyhmogenic situation, 
induced by lowering the potassium-or the oxygen-concenltration. 

The characteristics of the atrial tachy-arrhythmias induced in a 
low-potassium envkoment are presented in chapter IV. Mapping 
the spread of activation dwhg these arrhythmias revealed that the 
majority of the arrhythmias were mused by functional circus 
movement whereas a few mlhytlhmias were based on abnormal 
impdsc formation. Such an increase in reentrant: lachy-wsfiytirthmias 
may be due either to a shortening of the wavelength of the impulse 
or to aa increase in inhomogeneity in conduction, We measwed the 
length of the excitation wave during premature activation and 
showed that: the wavelength was markedly shortened during low- 
potassium superfusion. On the other hand, no evidence Eol- an 
increase in inhomogeneity in conduction was obtained. The higher 
incidence of reentrant tachy-arrhythmias in low-potassium is 
 heref fore caused by the shortening of the length of the cardiac 
impulse. 

The studies on the mechauisrn of arrhythmias induced in hypoxia 
are presented h chapter V. Again, detailed malysk of the activa- 
tion sequence revealed that the majority of the arrhythmias were 
based om functional reentrant activity although a few arrhythmias, 
based on focal activity, were also found. In oontrast to the studies 



performed in law-potasium, the wavelength durkg hypoia was not 
markedly shortened. Propagation of the premature impulse however 
seemed to proceed more hhomogeneously in hypoxia. 

Idomogeneaus ~onduclion may be dule either to structural or to 
functional properties of the myocarldim. The structurd properties 
are determined by the architecture of the cardiac fibers. Inhomo- 
geneom distribuliorn of the fibers will lead to an inhomogeneous 
pattern of propagation. Functionid properties is for example present 
during the recovery of a previous excitdion. In chapter VI, we 
found that recovery of excitabiljty, as measured at different siles 
in the atrium, proceeds more asynchronously in hpolda than during 
normal superfusion. Such an increased dispersion iru recovery will in 
[urn lead to a more inhornagenous propagatian of a premature 
wavefront which encroaches on the inhomogeneously retreating tail 
of rcfractoriness. 

In order to evaluate this phenomena, we quantified the number of 
conduction blocks occurring during premature activation both during 
control superfusion and during hypoxia. As shown in chapter W, 
hypoxia induced a significant increase in the occurrence of 
conduction blocks during premature activation compared to control. 

The occurrence of conduction block is ody  one sign of an 
increased intromogeneity in comdzlc.tion. In chapter VII, a more 
general method of wisuailizing and quantifying inhomogeneity in 
conduction is presented. The method consists of calculating the 
madarunz difference in activation times recorded between neigh- 
boring recording sites ( =  phase difference). From these local phase 
differences a phase map can be constructed, describing the spatial 
distribution in local inhomogeneity in conduction. Furthermore, an 
index of inhomogeneity cara bc calculated by taking the spread in 
the population of phase differences. 

In a normal n;uperhsed preparation, the effects of pacing at a 
snow rhythm, of single and multiple premature beats and of rapid 
pacing on the conduction properties were irtvesltigaled. During slow 
rhythm, inhomogeneity in conduetion was dependent on the site of 
stinlullirtie~or and revealed the structural conducEion properties of the 
preparations. The degree of inhomogeneity in conduction was 
increased during premature activation and during rapid pacing. 
Moreover, during rapid pacbg, conduction inhomogeneities occurred 
thoughout the preparation whereas during premature stimulation 
they ware confined to the vicinity of the stimulating electrode. 

The relation bemeen reentrant arrhythmias and inhomogeneity in 
condwction was also investigated using the multiple recording 
system. Activation maps recorded during the initiation of a circus 



movement atrhptnmia localized the site of reentry. The correspon- 
ding phase maps revealed that the site of reentry correlated with 
areas ~ 5 t h  highest local phase differences. Finally, application of 
the phase method during the perpetuation of the nrrhythias 
revealed that the degree of inlbrornogeneity in conduction was 
highest during the initiation of the arrhythmia. After its hitiation, 
the inhomogeneity index dropped to a much lower level and 
gradually increased to a stable value during the time course of the 
arrhythmia. 

In chapter VIII, a general discussion on the correlatioa between 
the wavelength of the cardiac impulse, inhoenogeaei~y in conduction. 
and reentrant arrh,ythmias is presented. In the absence of anato- 
mical 'boundaries, the arc of conduction block should be at least 8s 

long as the wavelength for reentry to occur. In the presence of 
anatomical boundaries, the length of the arc of conduction: block 
may be reduced to half the length of the excitation wave and still 
aUow reentry to occur. Furthermore, the clinical significance of 
quantifykg inhomogeneity in conduction is discussed. 

We conclude that inhomogeneity in conduction, together with the 
wavelength d the cardiac impulse and the available tissue mass, is 
a major determinant for the occurrence oI reentrant tachy-arrhyth- 
mias. It is furthermore of importance to quantify the eff'fec~ oil' 
cardiac drugs on inhomogeneity in conduction. Finally, the methad 
af phase mapping makes it possible to quantify the degree of 
inhomogeneity in conduction in patients afflicted with reentrant 
arrhythmias. 





De normale harsdag wordt  veroorzaak^ doos het rnini of meer 
gelijktijdig samentrekken van de miljoenen kinidividuele cellen 
waaruit hen hart is samengesteld, Het signaal voor elke hartcel om 
te contraheren wordt gegeven door een electrrlsche impuls die zich 
over de oppervlakte van deze hartcellen voortplant. Onder normale 
omstandigheden worden de kamers van het hart b h e a  0.1 sec 
geprikkeld en warden d e  hartcellen aangezet om te contraheren. 
Een synchrone contractie van het hart is van belang voor een 
normale pompfunctie. Wanneer de geleiding van de prikkel over het 
hart echter gestoord is, bijv. door een ontsteking of door een 
aifgesltorven, gedeelte, dan windl er op s a k g e  plaatsen vertraagde 
of zelfs helemaal geen prikkehg plaats en als gevolg daarvan zal 
de contractie ook gestoord of afwezig zijn. Verstoringen van de 
normale hprr2svoortplanrhg in het hart wamen het onderwerp van 
dit proefschrift. 

In hoofdstuk I wordt een historisch overzicht gegeven ven de 
studies die verricht zijn naar de normale en abnormale geleiding 
van de electrisrhe impuls in de hartspier. Akinormde geleiding kan 
niet alleen aanleiding geven tot vertraaigde cantractie wan de 
hartspier maar het is ook mogelijk gebleken dat de impuls gevangen 
raakt in een cirkelvormig pad (reentry), In een dergelijk circuit kan 
$te impuls dan eindeloos ronddraaien (cirkelgeleidingSi, In deze 
situatie vertoont her hart niet meer zijn normale rilme, maar wordt 
overheerst door de omlooptijd van daze cirkelbeweging (tachy- 
cardie). Een dergelijk me&anisime t ten grondslag aan een goot  
aaatd ritmestoorniasen die het hart kan treffenr. 

Voor het ontstaan van een, ritmestoornis op basis van cirkel- 
geleiding moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Ten eersle 
moet de geleiding van de electrische impuls ergens in het hart 
gestopt werden (geleidingsblok). Ten gewalge van deze locale 
verstoring zal de &pul zich om t blokgebied heen wentelen en 
zal1 d m  na verloop van tijd weer de plek van het geleidisilgsbllok 
bereiken. Ten tweede moel het oorspronkelijk geactiveerde weefsel 
weer prikkelbaar zijn. Of dit zo is hangt d van: A) van de 
hersteltijd die elke hartcel nodig heeft lom na een voordgamda 
aictivarie weer prikkelbarn te worden (refractaire periode) en B) vm 



de geleidingsnelheid v a n  de impuls rondom het blokgebied. In geval 
van een lange refractaire periode ot van een hoge voortplanting- 
sneheid zal het punt van oorsprong te snel bereikt worden, het 
weefsel is dan nog niet prikkelbaar en de impuls dooft uit. Wanneer 
de rdractaize periode eclntcr korf genoeg is af de woortplantings- 
snelheid valdoende traag, dan kan het weefsel weer geactiveerd 
worden, waardoor reentry plaatsvindt. 

De combhatie van refractaire periode en geleildinigssnelheid kan 
samengevat worden in de goLilengte van de electrische impuls 
(gomengte = refractaire periode x geleidingssnelheld). Onder 
normale omstandigheden is de golflengte Iang genoeg en k reentry 
onmogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kam de golflengte 
echter korter worden, en is r in principe rnogelijlk. Of 
reentry ook daadwerkelijk ontstaat hang1 dan nog af van het 
initierend moment; het ontstaan van een lakaal geleidingsblok. 

Het onderzoek naar de geleiClmgseigenschappen van het hart 
vereist een techniek die "besclmrewen wordt in hoofdstuk III. Hek 
moment van activatie op een dekeur ige  plaats h de hartspier 
kan worden gemeten door op die plaats met een electrode het 
activatiesignaal te registreren. Om dormatie  over de geleidings- 
eigenschapen he verkrijgen is een goo t  aantal van dergelijke 
electraden nodig die het activalie-signaal tegeiijkertijd en op 
verschillende plaatsen registreren. In deze studie werd een opname 
systeem gebruikt, dat het mogelijk maakt om 192 signalen. van de 
oppervlakte van de hartspier te regiskeren. 

Het onderzoek werd verricht aan de geisoleerde linker boezem 
van het konijnen hart. Met dit preparaat is het mogelijk om de 
normale en de abnormale geleidings eigenschappen gedurende vele 
uren te besttideren. Daartoe wordt he( preparaat omspoeld met een 
voedingsvloeistof. Het Is zelfs rnogeljk gebleken om in dit kleine 
preparaat wan 15 bij 25 mnn ritmestooreaissea op te wekken. Wanneer 
bijvoorbeeld het kdialiuimn- of het zuwstafgehalre van de voedings- 
vloeistof wordt verlaagd, kunnen tachycardieen maldwe1iJ.k opgewekt 
wordlia. Met behulp van bat multipele registratie systeem is het 
mogelijk om de geleidimg van de impuls tijdens het bitieren van 
deie ritmestooa~iissen te onderzoeken. 

In hoofdstuk IV wordt het mechanisme van de ritmestaasnissen, 
opgewekt in laag kalium, beschreven. De meeste tachycardieen 
bleken te berusten op cirkelgeleiding, terwijl een klein aantal 
veroorzaakt werd door spontanie inipuls.j.ar&g. Zoals gezegd zijn er 
twee mogelijke oorzaken voor het makkelijker opwekken van 
ritmestoornissen op basis van cirkelgeleiding; een korte goiflengte. 
of een toegenomen inhomogenniteit in geleiding. In laag kalium bleek 



de goìflengte sterk te verkorten, temijl er g e n  tekenen voor 
toegenomen inhomogeniteit 111 geleiding gevonden konden worden. 

In hoofdstuk V zijn de ritmestoornissen die opgewekt konden 
worden in hypoxie behandeld. Ook hier bleken de: meeste ritme- 
stoornissen gebaseerd te zijn op cirklelgeleidipyg. Ia, tegenstelling tot 
de situatie b laag ~ & R M  echter bleek de golflengte in hmpoxie miet 
wezenlijk korter te worden. Wel kregen tvij de indruk dat de 
geleiding in Izypoxie bharnogener was dan onder normale omstan- 
digheden. Om deze indruk in maat en getal uit te cliukkeru is in 
hoofdstuk een eerste poging ondernamen om de hoeveelheid 
geleidingsblok te telien. Het daarbij gebruikte principe is eenvoudig. 
Bij een redelijke geleidingssnelheid mag men verwachten dat het 
tijdsverschil tussen de activatie van naburige registratie electroden, 
met een onderlige afstand van 1.0 rnm, ongeveer 0-7 ~ s e c n n d e n  
bedraagt. Wanineer het tijdsrersclti echter meer dan 10 millise- 
conden is, wordt dis veroorzaakt doordat er een geleidingsblok 
tussen de Wee registratie electroden aanwezig was, waardoor de 
electrische impuls een omweg molest maken om de naburige elec- 
trode te kunnen bereiken. Met behulp vaai dit principe werd het 
aantal eleetrodeparen geteld dat meer dan Y0 malliseconden verschili 
vertoonde. In hypoxie bleek, vergeleken met de uitgangssituatie, het 
aantal plaatsen met gelaidhgsblok sterk toe te nemen 

Het ontstaan van een geic/neHdingsblolk is slechts een symptoom, van 
inhomogeniteit in geleiding. Het zou wemelijk zijn een methode te 
ontwikkelen waarmee de totale gelaidingseigenschappen in kaart 
gebracht kon warden. Een dergelijke meiehode wordt beschreven in 
hoofdstuk VII. Ook nu zijn wij uitgegaan van het verschil in 
activatietijden gemeten tussen naburige registratie electroden. Een 
dergelijk verschil is de uitdrukking van de mate waarin beide 
plaatsen ten opzichte van elkaar in fase geprikkeld worden. 
W m e e r  beide plaatsen sizndtam geactiveerd worden is hel 
faseverschil tussen beide plaatsen nul en is er geen sprake van 
inhornogene geleiding. Wanneer echter het verschil h aletivatietijd 
tussen beide naburige plaatsen groter wordt, neemt het faseverschil 
toe en daarmee de mate van inhomogene geleiding. Het voordecl 
v a n  deze fase methode is dat de locale faseverschilien iai een kaart 
d g e d r ~ k t  kunnen worden, waardoar de spatiele verdehg van de 
geleidingseigenschappen duideKk wordt (fase map). De plaatsen met 
een sterk inhomogene geleiding vallen cnp door hoge faseverschillen, 
terwijl de gebieden die homogeen geactiveerd worden lage fase- 
verscldlen vertonen. Het is nu ook mogelijk een index van de 
inhomogeniteit ia geleiding te berekenen. Hierdoor kumilneni de 
geleiciingseigenschappen van cemelfde stuk hartweefsel onder 



verschillende oensiandi&eden vergeleken worden. 
Een aantd toepassingen van de f a e  methode m r d t  in haoftistuk 

WI beschreven. Het is bijvoorbe;eld duidelijk geworden dat de 
irrhamogeniteit Mi geleiding toenam wanneer, na een normde 
hartslag een extra vroege prikkel gegeven werd (premature slag). 
knhomogeniteit in geleidhg nam nog sterker toe wanneer meer dan 
een premature prikkel gegeven werd en de hoogste mate van 
inhomogeniteit werd gevonden wanineer her hutweefsel met een 
snel ritme gedreven werd. Een. analyse van de ruimtelijke verdeling 
van, geleidingreigenschappen leverde nag een essentieel verschil op 
tussen de activatie tijdens een premature slag en tijdens snel 
drijven, Tijdens premature activatie bleek de inhomogeniteit in 
geleiding uitsliuitend voor te komen im een gebied van 6 millirne~ers 
rond de prikkelplaats. Tijdens snel drijven bleek de inhomogeniteit 
in geleiding echter over het bele preparaat te kunnen voorkomen en 
had de plaats van prikkeling hierop geen invloed. 

Met de methode van "fase rnapping'9'bleek het ook mogelijk 0m de 
mate van inhomogeniteit in geleiding tijdens hek initieren cn 
continuering van een ritmestoornis te kwantificeren. De potentiele 
plaatsen van reentry werden onthuld door hoge faseverschillen. De 
hoogste waarden voor inhomogene geleiding werden gevonden 
tijdens het hitieren van de tachycardie. Was hek cirkelpad eenmaal 
ingesteld, d m  n m  de inhomogeniteit In geleiding weer af en was 
dleen nog maar afhankelijk wan de frekwentie van de ritmestoarnis. 

Concluderend kunnen wij stellen dat de methode wan fase 
mapping het ons mogelijk maakt een van de factoren! voor het 
ontstaan vain cirkelgelleiding te meten. Met deze methode is het in 
principe look magellijk geworden om de haiiteih van geleiding in 
het hartweefsel van patienten, te visualiseren en te kwantificeren. 
Uiteinddijk kan dit leidden tot een betere behandeling vm 
piltienten die &dreig$ worden door ritmestoornissen op basis vasr 
cirkelgeleiding. 




