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SUMMARY

Chronic heart failure will be an increasing cause of morbidity and mortality
in the coming years. Unfortunately our present methods of treatment are
disappointing.
In this thesis a new treatment mode, which is called dynamic cardio-
myoplasty, is evaluated. During the procedure a large skeletal muscle, the
latissimus dorsi muscle (LD), is used to assist the failing heart. This is done
by wrapping the muscle around the heart, followed by electrical stimulation
of the muscle synchronous to cardiac contraction. Studies were done in
dogs and goats to evaluate the effectiveness of this therapy.
We first of all looked at the changes in the latissimus dorsi muscle that
occur during continuous electrical burst stimulation. In Chapter 2 and 3 it
is shown that, in both animal species, important changes occur in the
muscle, making it more suitable for a continuously active function to assist
the heart. A shift was observed from fast-fatiguable type II muscle fibers to
fatigue-resistant type I muscle fibers with increased mitochondrial volume
and an increase in capillary-to-fibre ratio. This change was accompanied by
a decrease in contraction- and relaxation speed, resulting in a decrease in
energy costs needed for contraction. Furthermore a decrease in CK- and
LDH-activity was noticed. In goats, we also evaluated the increase in
connective tissue due to the electrical stimulation.
To be informed about the capacity of the LD muscle to assist a failing heart,
a model of acute heart failure was developed, using the tricyclic antidepres-
sive drug imipramine. As shown in Chapter 4, this drug appeared very
effective in creating a safe, reversible, well controllable failing heart model
without affecting LD muscle force.
In Chapter 5, we demonstrated in acute experiments the capacity of goat
LD muscle to increase cardiac pressures and output, using an uncondi-
tioned left LD muscle. This was done immediately following counterclock-
wise wrapping of the muscle around the heart. The importance was shown
of stimulating the muscle with a train of pulses to obtain a tetanic contrac-
tion. Assistance of the heart was seen both in the normal and failing heart,
induced by imipramine.
In Chapter 6, the long-term results are described of 24 goats after a
dynamic cardiomyoplasty procedure. As demonstrated, improvement of
cardiac function can be obtained as long as the muscle remains vital. The
preservation of vitality however, appears to be the main problem. As de-
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monstra ted, destruction of skeletal muscle cells and replacement by fatty
cells occurs after a certain period of electrical stimulation.
We can only speculate about possible causes for the loss of muscle fibre
vitality like: 1) Marked changes in the original orientation of the muscle
fibers: 2) Insufficient arterial blood supply as demonstrated by the absence
of an increase in capillary-to-fibre ratio, in contrast to the in situ stimulated
LD muscle; 3) A more pronounced increase in connective tissue; 4) Destruc-
tion of nerve branches; 5) The use of a stimulation protocol which is to
strenuous for the LD muscle.
Different ways of stimulating the conditioned, transformed LD muscle are
evaluated in in situ stimulated canine LD muscles in Chapter 7. Using 100
contractions/minute, we tested bursts of electrical pulses using different
interpulse intervals. An interval of 33 msec appeared to result in the most
optimal preservation of force.
Data presented in Chapter 8 demonstrate the danger of pacing the latis-
simus dorsi muscle with a protocol, which appears to strenuous for this
muscle. In that chapter we demonstrated, both in goats and in two patients,
that the currently clinically used stimulation protocol may have a long-term
detrimental effect on LD muscle function. Using 100 bursts/minute, con-
sisting of bursts of either 185 msec or 240 msec burst duration with
interpulse intervals of 33 msec, resulted particularly in insufficient relaxa-
tion of the LD muscle. Insufficient relaxation probably leads to chronic
skeletal muscle ischemia and loss of function.
Therefore, as described in Chapter 9, we tested in the goat a more prudent
stimulation protocol. As discussed, this was evaluated using the in situ
stimulated LD muscle. Pacing was performed using a shorter burst duration
and a maximum number of burst contractions of 60/minute. This protocol
induced changes in contraction characteristics during the transformation
process of the LD muscle which appeared to be more favorable.
This protocol has to be tested in experiments with long-term wrapped LD
muscles.

/n conclusion
Our findings indicate that, by using electrical stimulation, a fast-twitch
muscle can change its properties and behave as a slow-twitch muscle, which
is in line with from other investigators. When wrapped around the heart
such a muscle can support and improve cardiac pump function.
A major problem, which still has to be solved, is the identification of the best
stimulation program for the wrapped muscle. First of all, the goal is to have
optimal conditioning and performance of the muscle in time and, secondly,
a long-term pacing protocol allowing optimal contraction and relaxation of
the wrapped muscle without the induction of degenerative changes.
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SAMENVATTING

Daling van de sterfte aan het hartinfarct en toenemende vergrijzing van de
bevolking maken dat in de komende jaren chronisch hartfalen een steeds
belangrijkere oorzaak zal worden van chronische ziekte en sterfte. Helaas
zijn de huidige medicamenteuze behandelingsmogelijkheden teleurstellend
en andere behandelingsvormen als harttransplantatie schaars en duur.
In dit proefschrift worden de ervaringen beschreven met een nieuwe vorm
van therapie, geheten de dynamische cardiomyoplastie. Hierbij wordt een
van de schouderspieren, de linker latissimus dorsi, in de borstkas gebracht
en om het hart gewikkeld. Vervolgens wordt deze tot samentrekking ge-
bracht, tegelijk met het hart, door de spier te stimuleren met electrische
pulsen. Deze nieuwe methodiek werd bestudeerd zowel bij honden als geiten.
In Hoofdstuk 2 worden de veranderingen beschreven die optreden in de
latissimus dorsi spier (LD) van de hond, wanneer deze, ter plaatse, geduren-
de een periode van maximaal 24 weken, voortdurend electrisch was geprik-
keld. Hierbij werd gevonden dat de spier zich aanpast aan de continue arbeid
door de contractie- en relaxatiesnelheid van de spier te verminderen, waar-
door de benodigde energie afneemt. Daarnaast is er een toename in de
verhouding bloedvaatjes/spiervezels, een toename in het mitochondriaal
volume en een transformatie van de snel vermoeibare type II spiervezel naar
de vermoeidheidsresistente type I vezel. Ook was er een afname in glycoly-
tische capaciteit zichtbaar.
In Hoofdstuk 3 wordt beschreven dat deze veranderingen ook optreden bij
de latissimus dorsi spier van de geit. Daarnaast hebben wij bij de geit ook
een duidelijke toename van bindweefsel in de spierbundels gezien.
Om een juist beeld te verkrijgen omtrent de mogelijkheden om met behulp
van de gewikkelde latissimus dorsi een falend hart te ondersteunen, hebben
wij gebruik gemaakt van een falend hartmodel wat veroorzaakt werd door
het tricyclische antidepressivum imipramine. Dit wordt beschreven in
Hoofdstuk 4. Hierin wordt aangetoond dat het met imipramine mogelijk is
snel reversibel hartfalen te induceren zonder dat het proefdier overlijdt en
zonder negatief effect op de skeletspierkracht.
In Hoofdstuk 5 wordt de chirurgische techniek van het wikkelen van de
spier beschreven. Tevens wordt aangetoond dat de ongetrainde spier, on-
middelijk na het wikkelen, in staat is de functie van zowel het normale als
het falende hart te verbeteren. Daarbij blijkt dat een reeks van electrische
prikkels, een zgn. burst, die leidt tot een tetanische contractie van de
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gewikkelde spier, effectiever is dan enkele pulsen.
In Hoofdstuk 6 worden de ervaringen beschreven met 24 geiten waarbij
gedurende vele weken de cardiomyoplastie methodiek was toegepast. Het bleek
dat inderdaad verbetering van de cardiale functie mogelijk was, indien de
gewikkelde en gestimuleerde musculus latissimus dorsi vitaal blijft. Dit laatste
is echter een groot probleem. Vaak werd gevonden dat delen van het skelet-
spierweefsel verloren waren geraakt met aansluitend vervanging door vetweef-
sel. Mogelijke oorzaken voor dit spierverlies zijn; 1) Belangrijke veranderingen
in de vezelrichting van de musculus latissimus dorsi na het wikkelen; 2) Het
uitblijven van een toename in capillair/vezel ratio in tegenstelling tot ter plaatse
gestimuleerde spieren; 3) Beschadiging van zenuwtakken; 4) Toename van
bindweefsel in de gestimuleerde spier; 5) Het gebruiken van een mogelijk te
intensief stimulatieprotocol van de gewikkelde spier.
De beste manier van electrisch prikkelen van de geconditioneerde latissimus
dorsi spier is een probleem omdat er belangrijke veranderingen in mechani-
sche karakteristieken van de latissimus dorsi spier plaatsvinden tijdens
continue stimulatie. In Hoofdstuk 7 wordt beschreven dat een stimulatie-
programma wat gebruik maakt van 100 burst-contracties/minuut en een
interpulse interval van 33 msec leidt tot het beste behoud van de spierkracht.
Bewijs voor een mogelijk te intensief stimulatieprotocol, zoals dat tot nu toe
toegepast werd, wordt geleverd in Hoofdstuk 8. Hierin wordt, zowel bij geiten
als bij patiënten, aangetoond dat bij het stimuleren van de spier met 100
burstcontracties/minuut, met een burstduur van zowel 185 als 240 msec,
onvoldoende relaxatie van de spier optreedt. Dit zou kunnen leiden tot
ischemie van de spier en verlies van spierfunctie.
Vandaar dat in Hoofdstuk 9 een eerste aanzet is gegeven tot het gebruik
van een nieuw stimulatieprotocol voor de ter plaatse geconditioneerde
latissimus dorsi spier, waarbij een kortere burstduur wordt gebruikt met
een maximum van 60 burstcontracties/minuut. Het bleek dat hiermee de
negatieve effecten van de transformatie van de spier, d.w.z. afname in
contractie- en relaxatiesnelheid grotendeels kunnen worden opgevangen. Dit
protocol zal in de toekomst verder moeten worden uitgetest bij de chronisch
gewikkelde latissimus dorsi spier.

Samenvattend laat ons onderzoek, evenals dat van anderen, zien dat het goed
mogelijk is om met behulp van elecüische prikkeling de eigenschappen van een
zich snel samentrekkende spier te veranderen in die van een zich langzamer
samentrekkende onvermoeibare spier. Wanneer dan de spier rond het hart
wordt gewikkeld is zij in staat de hartfunktie te ondersteunen en te verbeteren.
Een groot probleem, wat nog niet is opgelost, blijft het vinden van het beste
stimulatieprogramma voor de wikkelspier. Het uiteindelijke doel is tweeërlei.
Ten eerste het bereiken van een zo goed mogelijke en snelle verandering in
spiereigenschappen van de wikkelspier, zodat chronisch werkzaamheden
mogelijk worden zonder vermoeidheidsverschijnselen. Ten tweede moet het
prikkelprogramma zodanig zijn, dat de wikkelspier tijdens chronische arbeid
voldoende tijd krijgt voor optimale spiersamentrekking en spierontspanning,
en dat er geen degeneratieve veranderingen optreden.




