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Summary

Disturbances in cardiac rhythm are a common phenomena in humans. These may vary
from a single innocent ectopic beat to lite threatening arrhythmias. Medical treatment
ot these arrhythmias is sometimes associated with a worsening or the exisit ing arrhythmia
and/or development of a new arrhythmia (proarrhythmic event). In this thesis the
mechanism and possible treatments ot one ot these proarrhythmic events. Torsade de
Pointes (TdP) arrhythmias, is studied. TdP is a polymorphic tachycardia, occurring in
the setting ot an (abnormally) prolonged repolarizarion in which the QRS complexes
twist around the isoelectric axis. TdP can be caused by several antiarrhythmic drugs, but
also by other medicamention which prolong the rcpolarization.
Chapter 1 is a literature review ot the different causes of TdP. with a central role for
acquired TdP by antiarrhythmic drugs. Examples arc the class la drugs: quinidinc,
procainamide and drugs with a class III effect like (</)-sotalol, amiodaronc and al-
mokalant. In addition the different experimental models dealing with TdP that were
published before 1992 are reviewed. The majority of these models used substances that
(in the used dose) are not (or cannot be) used in patients.
In dogs with chronic complete atrioventricular (AV) block, TdP can be reproducibly
induced by administration of antiarrhythmic drugs in a clinical relevant dose (chapter
2). In this model the conduction between atria and ventricles is interrupted permanently.
This offers the possibility to study ventricular arrhythmias, without interference by
normal activation and impulse formation of the atria through the AV node. In addition
there is a slow heart rate (a substantial part of acquired TdP).
During the AV block operation an electrode is placed on the heart. Combined with a
pacemaker this electrode can be used to change (accelerate) the heart rate. After at least
two weeks of AV block, dogs are anesthetized again and monophasic action potential
(MAP) catheters are advanced in both heart chambers. The MAP can determine
regionally the action potential duration and morphology. The action potential exists of
an activation (depolarization) and a deactivation (rcpolarization) phase.
After this, the TdP induction protocol is performed: a specific pacing protocol after
administration of 2 mg/kg ^-sotalol. With this treatment TdP develops reproducibly in
half of the dogs. Acceleration of the basal rhythm with continuous pacing or with
isoprenaline prevents TdP, alike the patient situation.

Chapter 3 describes a group comparison in animals with and without TdP. TdP depends
on 1) a prolonged repolarization (QT time, APD), 2) presence of early afterdepolariza-
tions (EADs) and 3) a sufficient difference between the APD of the left and right
ventricle; the so called interventricular dispersion (AAPD). EADs arc depolarizing
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currents that occur before the repolarization is finished. EADs may result in triggered
ecropic beats. Both EADs and interventricular AAPD are increased at a slow heart rate.
Magnesium prevents and suppresses TdP, because both the EADs and the AAPD are
diminished.
The response to <-/-sotalol remains similar in the same animal at different experiments.
Therefore a comparison can be made to the effect of several interventions, with the
animal as its own control like described in chapter 4. In 14 animals a'-sotalol and
almokalant (0.12 mg/kg) were given in consecutive experiments. A higher incidence in
the same animal of EADs and AAPD after almokalant resulted in a higher incidence of
(spontaneous) TdP (5/14 vs 12/14). Which confirmed the importance of EADs and
AAPD in the initiation of TdP.

Most episodes of I'dP end spontaneously. This fact combined with possibility of
reproducible induction of the TdP, allowed study of the behavior of the EADs and
interventricular AAPD. This provides insight in the mechanism of termination and so
by thus in the mechanisms of continuation (chapter 5). In the last beat of the TdP,
EADs are absent and the difference in APD between the ventricles is minimal. Reoc-
currence of EADs coincided with an increase in interventricular AAPD. Reinduction of
TdP is only possible when both the EADs and the interventricular AAPD are back to
their previous level.

Although interventricular AAPD is an independent parameter, showing a clear frequen-
cy dependence, EADs contribute to the interventricular AAPD. This is supported by
the fact that EADs and interventricular AAPD simultaneously disappear and reappear
after spontaneous termination of TdP episodes, and appearance of EADs at a constantly
paced (!l. after sotalol increases the AAPD (chapter 5).
c/-Sot.ilol .nul .ilmok.il.int prolong the APD, induce EADs and lead to TdP. This is
prevented by administration of flunari/.ine and ryanodine (chapter 6). These two drugs
affect the |Ca)j. A shortening of the repolarization and a suppression of the EADs. Their
prevention points to a disturbed intracellular Ca-* in the genesis of EADs and thereby
TdP.

I lie role of AV block for the 1 dP model is studied in chapter 7. Dogs (n=9) were studied
.it the moment of the creation of AV block and 4 to 6 weeks after AV block (n=10) had
evolved. In five of these dogs both time points could be studied. The APD of both
ventricles was significantly longer when measured at chronic AV block. In addition the
dogs with chronic AV block showed a more pronounced response to </-sotalol. this was
especially the case for the left ventricle resulting in a significantly larger AAPD. I dP
uuild never be induced directly after creation of AV block whereas at chronic AV block
0/11) dogs showed reproducible induction of TdP after rt'-sotalol and PES. This was not
only the case for the group comparison but also when individual animals were compared.
The thesis is concluded by a general discussion which summarizes the results obtained
in this model and points to their consequences for the mechanism of TdP.
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In short, this animal model of acquired TdP allows 1) reproducible induction of TdP
(spontaneous and PES induced). 2) investigation into preventive and suppressive
interventions and 3) comparisons between the proarrhythmic efrect ot different medica-
ments. The initiating mechanisms of TdP in this animal minlel depend on the presence
of EADs in combination with interventricular AAPD. Both parameters are hradycardia
dependent. Furthermore, EADs contribute to interventricular AAPD. The mechanism
responsible for the continuation of TdP is not completely clear. Further investigation
should be performed to clarify this continuation.
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Samenvatting

Verstoringen van het hartritme zijn een normaal verschijnsel in elk mensenleven. Deze
kunnen variëren van een onschuldige extra slag tot levensbedreigende ritmestoornissen.
Behandeling van de/e aritmieën met medicijnen gaat soms (3-5%) gepaard met een
verslechtering van een bestaande en/ot het ontstaan van een nieuwe ritmestoorim (een
proaritmogenc reactie). In dit proefschrift wordt het mechanisme en de mogelijke
behandeling van een van de proaritmogene responsen de zogenaamde Torsade de
Pointes ritmestoornissen (TdP) bestudeerd. TdP is gedefinieerd als een polymorfe
kamerritmestoornis waarbij de QRS complexen een mtatie om de iso-elektrischc as
vertonen op het ECCI (vandaar de franse naam Torsade de Pointes). TdP komt voor bij
een (abnormaal) verlengde repolarisatie dat onder meer het gevolg kan zijn van het
gebruik van bepaalde anti-aritmica, maar ook kan worden veroorzaakt door andere
medicamenten die in de geneeskunde worden toegepast.

In hoofdstuk 1 is een overzicht gegeven van de literatuur met betrekking tot de
verschillende oorzaken van TdP, waarbij de door anti-aritmica veroorzaakte TdP
("acquired" TdP) centraal staat. Voorbeelden van deze medicijnen zijn klasse I anti-.irii
mica als: quinidine, procainamide en disopyramide en stoffen met klasse ill effecten als
«/-sotalol, amiodarone, en almokalant. Tevens zijn de verschillende (dicr)experimcnrcle
modellen besproken die zijn gepubliceerd voor 1992. Het merendeel van deze modellen
werkte met stoffen die (in die dosering) niet bij patiënten gebruikt (kunnen) worden.
In honden met een chronisch compleet atrioventriculair (AV) blok kan TdP op een
reproduceerbare wijze worden geïnduceerd door toediening van anti-aritmica in klinisch
relevante doseringen (hoofdstuk 2). Bij dit AV blok model, waarbij een onderbreking
in de geleiding tussen de boezem en de kamer wordt geïnduceerd, is het mogelijk
kamerritmestoornissen te bestuderen zonder de invloed van de normale kameractivatie
door impuls geleiding van de boezem over de AV knoop. Tevens ontstaat er een traag
kamerritme (een essentieel onderdeel van "acquired" TdP). Tijdens de AV blok operatie
wordt er een elektrode op het hart aangebracht. Die in samenspraak met een pacemaker
kan worden gebruikt om het hart een andere (snellere) frequentie op te leggen. Nadat
dit complete AV blok minstens 2 weken heeft bestaan worden de honden opnieuw onder
narcose gebracht en worden er tijdelijk monofasische actiepotcntiaal catheters (MAI's)
ingebracht in beide hartkamers. Met deze MAPs kan lokaal de vorm en de duur van de
actiepotentiaal van het hart worden bepaald. Deze actiepotentiaal is opgebouwd uit een
activatie- (depolarisatie) en een herstel fase (repolarisatie).

Het TdP inductie protocol dat hierna wordt uitgevoerd bestaat uit een specifiek
paceprotocol na toediening van 2 mg/kg ^-sotalol. In de helft van de honden kan op
deze manier reproduceerbaar TdP worden geïnduceerd. De TdP episoden zijn net als
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bij de humane patiënt te voorkomen door een versnelling van het basale hartritme, met
behulp van isoprenaline (($ agonist) of elektrisch pacen.
Een groepsvergclijking tussen dieren met en zonder TdP laat zien dat TdP initiatie
afhankelijk is van 1) een verlengde repolarisatie (QT tijd en/of actie potentiaal duur
(APD) 2) vroege nadcpolarisaties (EADs) en 3) een voldoende groot verschil in ac-
tiepotcntiaal duur tussen de linker en de rechterkamer: de zogenaamde interventriculaire
dispersie (AAPD, hoofdstuk 3). EADs zijn elektrische ontladingen die optreden voordat
de repolarisatie fase beëindigd is. EADs kunnen resulteren in het optreden van extra
slagen. Zowel het optreden van EADs als interventriculaire AAPD wordt versterkt door
een trager hartritme. Magnesium voorkomt TdP, doordat het zowel de vroege
nadepolarisaties onderdrukt als de interventriculaire AAPD vermindert.
De reactie op «/-sotalol (dat wil zeggen het wel of niet optreden van TdP) is reproduceer-
baar bij hetzelfde- dier tijdens verschillende experimenten. Daarom kunnen vergelijkin-
gen gemaakt worden naar het effect van verschillende interventies met het dier als zijn
eigen controle zoals beschreven in hoofdstuk 4. In totaal 14 honden kregen zowel
«/-sotalol als alniok.il.itu. Almokalant geeft meer EADs en een groter verschil in
repolarisatie duur tussen de linker en rechter kamer dan //-sotalol. Dit gaat gepaard met
cen significante toename in incidentie van (spontane) TdP. Dit bevestigt de noodzaak
van EADs en interventriculaire dispersie voor het initiëren van TdP.
Omdat TdP in de meeste gevallen spontaan eindigt en reproduceerbaar is op te wekken,
kan het gedrag van de actiepotentiaal duur en de EADs na afloop van een TdP worden
bestudeerd. Dit is gebruikt om meer inzicht kunnen krijgen in de terminatie en dus de
mechanismen verantwoordelijk voor de continuatie van de aritmie (hoofdstuk 5). De
laatste slag van de TdP heeft geen EADs en het verschil in APD van de linker en
reclucrkanur is miniem. Het opnieuw optreden van de EAD na afloop van de TdP ging
samen met een toename van de interventriculaire dispersie. Het opnieuw induceren van
TdP is alleen mogelijk als zowel de EAD als de interventriculaire AAPD weer terug zijn
op hun oude niveau. Interventriculaire dispersie is een zelfstandig fenomeen dat onaf-
hankelijk van de aanwezigheid van de EADs toeneemt bij een afname van de hart
frequentie. De ontwikkeling van EADs na «/-sotalol bij een gepacede gelijkblijvende
hartfrequentie leidt ook tot een toename van de interventriculaire AAPD. Dit betekent
dat de EAD een wezenlijke bijdrage levert aan de interventriculaire dispersie.
Verlenging van de APD door /̂-sotalol en almokalant leidt tot EADs en TdP. Dit kan
voorkomen worden door toedienen van ryanodine en tlunarizine. Deze twee stoffen
beïnvloeden de calcium huishouding in de cel. Hunarizine corrigeert ook repolarisatie
stoornissen aanwezig in controle omstandigheden. De preventie van TdP door deze twee
stoffen duidt op een belangrijke rol van (intracellulair) calcium in het ontstaan van de
ritmestoornis (hoofdstuk 6).

Het chronische complete AV blok vertraagt de kamerfrequentie, waardoor er een volume
overbelasting optreedt (hoofdstuk 7). Het hart moet een zelfde hoeveelheid bloed in
minder slagen uitpompen. Het hart past zich hieraan aan met een toename van de
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spiermassa in beide kamers (biventriculairc hypertrofie). (Gecorrigeerd naar het
lichaamsgewicht van de hond neemt de rechterkamer meer UK (toename 80%) dan de
linkerkamer (toename 40%). Honden met een chronisch compleet AV blok hebben dus
niet alleen bradycardie maar ook biventriculaire hypertrofie. De elektrofysiologische
gevolgen van chronisch compleet AV blok is bestudeerd in IS honden. Daartoe werden
op twee tijdstippen metingen verricht: 1) direct na en 2) 4-6 weken na het maken van
AV blok. Na 4-6 weken AV blok is de kamerrepolarisatieduur verlengd en ook het
interventriculaire verschil in repolarisatie i.s toegenomen ten op/ichtc van metingen
direct na het maken van AV blok. Bovendien is bij een /.elfde hartfrequentie hei effect
van </-sotalol op de repolarisatieduur en dispersie veel meer uitgesproken, lir ontstaan
dan ook meer vroege nadepolarisaties en een grotere intervcntriculaire AAPD. In dieren
met een chronisch AV blok was TdP aanwezig in 60% van de dieren na 2 mg/kg s/-sotalol
terwijl na acuut AV blok in geen enkel dier TdP kon worden opgewekt met de/e dosering
</-sotalol. Dit maakt duidelijk dat de aanpassingen als gevolg van hei chronische
compleet AV blok het ontstaan van TdP ritme-stoornissen na ^/-sotalol vergemakkelijken
of de omstandigheden tijdens acuut AV blok TdP voorkomen.

Samenvattend kan worden gesteld dat in dit diermodel van "acquired" TdP het mogelijk
is om 1) reproduceerbaar TdP op te wekken (spontaan en PHS-induced), 2) diverse
preventieve en suppressieve interventies te onderzoeken en 3) vergelijkingen te maken
tussen het proaritmogene effect van verschillende medicamenten. Hel initiërend
mechanisme van TdP in dit diermodel is afhankelijk van de aanwezigheid van LADs in
combinatie met een voldoende grote interventriculaire AAPD. Beide factoren nemen
toe met een vertraging van het hart ritme. Los daarvan dragen de EADs bij aan de
interventriculaire AAPD. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor continuatie van
de TdP is nog niet geheel duidelijk. Verder onderzoek zal dit moeten aantonen.
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