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SAMENVATT1NG

Samenvatting

Het hart is een holle spier die circa 70 maal per minuut samentrekt en daarmee het
bloed door het lichaam pompt. Iedere contractie van de hartspier wordt voorafgegaan
door een electrische stimulatie van de afzonderlijke spiercellen. Deze electrische
stimulatie wordt verzorgd door een electrische prikkel die in de sinusknoop ontstaat,
een structuur gelegen in het rechter atrium (boezem), en van daaruit wordt voortgeleid
over de beide atria, via de atrioventriculaire knoop (AV-knoop) naar de beide
ventrikels (kamers) van het hart. Dit proefschrift richt zich op atriumfibrilleren (AF)
een zeer frequent voorkomende ritmestoornis bij de mens. Tijdens atriumfibrilleren
worden de beide atria niet meer op de normale regelmatige wijze geactiveerd door de
sinusknoop (frequentie 70 slagen per minuut), maar zijn ertalrijke kriskras doorelkaar
lopende kringstroompjes aanwezig die de atria zeer snel en zeer onregelmatig activ-
eren met een frequentie van circa 400-600 slagen per minuut. Hoewel de AV-knoop
slechts een deel van deze slagen voorgeleidt, verloopt ook de activatie van de kamers
te snel en volstrekt onregelmatig met 100-160 slagen per minuut. De afwezigheid van
een gecoordineerde atriumcontractie en het te snelle en onregelmatige kamerritme
geven klachten van hartkloppingen en een verminderde inspanningstolerantie. Bij
patienten met atriumfibrilleren staat het bloed in de oortjes van de atria vrijwel stil,
waardoor de kans op vorming van bloedstolsels (trombi) en daarmee de kans op
trombo-embolische complicaties wordt verhoogd.

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergrond van de huidige studie. Atriumfibrilleren
heeft een prevalentie van circa 0.4% in de totale bevolking, 4% bij hartpatienten en
40% bij patienten met hartfalen. Uit klinische en epidemiologische studies is gebleken
dat AF een progressief verlopende aandoening is, die aanvankelijk slechts aan-
valsgewijs optreedt om later over te gaan in een chronische vorm. Ook is bekend dat
AF nog veel gemakkelijker te stoppen is (met geneesmiddelen of door electroshock)
en de kans op een recidief nog veel kleiner is, wanneer de ritmestoornis slechts kort
geleden is ontstaan (bijvoorbeeld < 24 uur). Op grand van deze waarnemingen rees
de vraag of dit progressieve verloop van AF het gevolg is van de progressie van een
onderliggende hartaandoening (zoals een klepgebrek of kransslagaderlijden) of dat
AF ̂ //electrofysiologische of structurele veranderingen van de boezem veroorzaakt
die het chronisch worden van AF kunnen verklaren. Om deze laatste hypothese te
toetsen werd een proefdiermodel ontwikkeld. Door in geiten op het oppervlak van
beide atria meerdere elektrodes te implanteren, werd het mogelijk AF op te wekken
en de electrofysiologische eigenschappen van de atria (refractaire periode en gelei-
dingssnelheid) in de tijd te vervolgen. In hoofdstuk 1 wordt het effect getoond van het
herhaaldelijk opwekken van atriumfibrilleren zoals bestudeerd in de allereerste geit.
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Nadat in hoofdstuk 2 een historisch overzicht van atriumfibrilleren wordt gegeven
en de determinanten van de ritmestoornis worden besproken, worden in hoofdstuk 3
de electrofysiologische effecten van atriumfibrilleren in meer detail bestudeerd.
Indien AF opgewekt wordt in geiten, die hun gehele leven in sinus ritme geweest zijn,
stopt deze ritmestoornis gewoonlijk binnen enkele seconden. Echter, door met behulp
van een automatische fibrillatie pacemaker AF continu te onderhouden (gedurende
24 uur per dag en 7 dagen per week), neemt de duur van de afzonderlijke episodes
van AF progressief toe, hetgeen in vrijwel alle geiten binnen 2-4 weken resulteert in
chronisch AF (duur meer dan 24 uur). Deze dramatische toename in de stabiliteit van
AF gaat gepaard met een verkorting van het activatie-interval (tijd tussen twee
opeenvolgende activaties) tijdens AF en een verkorting van de atriale effectieve
refractaire periode (AERP). Omdat tijdens hogere hartfrequenties de verkorting van
de AERP minder uitgesproken is treedt er een afzwakking of soms zelfs een inversie
op van de normale frequentie-afhankelijke verkorting van de AERP. Terwijl in
normale (sinus ritme) harten de AERP verlengt wanneer het hartritme vertraagt, bleek
na 2-4 dagen van onderhouden van atriumfibrilleren de refractaire periode niet meer
te verlengen en soms zelfs te verkorten indien het hartritme werd vertraagd. Tijdens
de eerste dagen van AF treden er geen veranderingen op in de intra-atriale geleid-
ingssnelheid, waardoor ook de atriale golflengte (produkt van de refractaire periode
en de geleidingssnelheid) fors afneemt. De afname van de atriale golflengte werd niet
alleen met een toename in de stabiliteit van AF geassocieerd maar ook met een
toename van de induceerbaarheid van AF door een enkele extra-stimulus van 24% tot
76% (na 24 uur AF).

In hoofdstuk 4 komen de mogelijke stimuli voor de verkorting van de AERP door
AF ("electrical remodeling") aan de orde. De verkorting van de AERP blijkt niet
veroorzaakt te worden door veranderingen van het autonome zenuwstelsel, zuur-
stofgebrek van de atria, atriale rek of verhoogde bloedspiegels van de atriale natriure-
tische factor. Daarentegen blijkt de hoge atriale ontladingsfrequentie zelf de stimulus
voor de verkorting en de inversie van de frequentie-afhankelijkheid van de AERP.

Daar de door AF-geinduceerde verkorting van de refractaire periode het meest
waarschijnlijk berust op een verkorting van de duur van de actiepotentiaal werden
zowel in sinusritme geiten als in geiten waarin chronisch atriumfibrilleren werd
geinduceerd, monofasische actiepotentialen geregistreerd (hoofdstuk 5). Het blijkt
dat, vergelijkbaar met de effecten op de refractaire periode, AF zowel een verkorting als
een inversie van de frequentie-afhankelijkheid van de duur van de actiepotentiaal geeft.

De hoofdstukken 6, 7 en 8 beschrijven de effecten van diverse klasse IA, IC en
III anti-aritmica in dit proefdiermodel van chronisch atriumfibrilleren. Zowel hydro-
quinidine (klasse IA) als cibenzoline (klasse IC met additionele klasse HI en IV
effecten), flecainide (klasse IC) en d-sotalol (klasse III) zijn zeer effectief in cardiover-
sie van chronisch atriumfibrilleren. Sinus ritme werd hersteld in respectievelijk 86,
86, 67 en 92% van de geiten. Bijwerkingen van deze geneesmiddelen werden gezien
in respectievelijk 14, 43, 56 en 8% van de geiten. Ondanks hun effectiviteit in
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terminatie van AF wordt de AERP (gemeten tijdens trage hartfrequenties) door deze
geneesmiddelen nauwelijks verlengd en/of de atriale geleidingssnelheid sterk ver-
traagd waardoor de atriale golflengte (het produkt van de AERP en de geleidingssnel-
heid) abnormaal kort blijft (5.7-8.8 cm, versus 17.4 cm tijdens controle). De
abnormaal korte golflengte werd gecorreleerd met een hoge reinduceerbaarheid van
AF (67-100%) (hoofdstuk 6). Bij metingen van de AERP en de geleidingssnelheid
ryY/e/u AF blijkt dat het anti-fibrillatoire effect van klasse IA, IC en HI anti-aritmica
niet berust op een verlenging van de golflengte tijdens AF, zoals voorheen in andere
studies werd gesuggereerd (hoofdstuk 7). De progressieve verlenging van het AF-in-
terval en het anti-fibrillatoire effect van deze geneesmiddelen werd geassocieerd met
een progressieve verwijding van de exciteerbare periode tijdens AF (verschil tussen
AF- interval en de refractaire periode) met 100-200%. In hoofdstuk 8 wordt beschre-
ven dat zowel de spontane als de cibenzoline-geinduceerde terminatie van atriumfi-
brilleren wordt voorafgegaan door een plotselinge en progressieve toename van het
AF-interval en de geleidingssnelheid tijdens atriumfibrilleren. Een toename in de
geschatte circuit lengte (produkt van AF-interval en geleidingssnelheid) van 7-8 cm
tot 14-16 cm gaat vooraf aan de terminatie van AF.

Het proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie (hoofdstuk 9) waarin
de mogelijke (klinische) implicates en beperkingen van het huidige onderzoek
worden weergegeven.

Samenvattend kunnen we stellen dat het herhaaldelijk opwekken van atriumfi-
brilleren in gezonde harten van chronisch geinstrumenteerde geiten aanleiding geeft
tot een progressieve toename in de induceerbaarheid en stabiliteit van atriumfi-
brilleren ("AF begets AF'). De AF-geinduceerde verkorting van de refractaire periode
("electrical remodeling") speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De bevindingen van
dit proefschrift kunnen een goede verklaring geven voor de klinische waarneming dat
atriumfibrilleren een progressief verlopende ritmestoomis is. Aan de andere kant
moeten we niet vergeten dat, patienten met atriumfibrilleren vaak een onderliggende
hart-of vaatziekte hebben, die een additioneel substraat kan vormen voor atriumfi-
brilleren. Hoewel sommige klinische studies inmiddels aanwijzingen geven voor het
optreden van electrical remodeling bij patienten, is de significantie van onze bevin-
dingen in patienten met onderliggende hart- of vaatziekten nog niet geheel duidclijk.
Toekomstig onderzoek zal de relevantie moeten aantonen. Het tweede deel van dit
proefschrift laat zien dat de anti-fibrillatoire effecten van geneesmiddelen niet
noodzakelijk gerelateerd zijn aan een verlenging van de atriale golflengte tijdens AF,
hetgeen tot nu toe beschouwd werd als het werkingsmechanisme van deze genees-
middelen. Bovendien werd gevonden dat geneesmiddelen heel effectief kunnen zijn
in het termineren van chronisch AF terwijl zij falen in de preventie van reinductie van
de ritmestoomis. Deze bevindingen verschaffen ons nieuwe inzichten in de pathofysi-
ologie van atriumfibrilleren en de mechanismen van anti-fibrillatoire geneesmiddelen
en vormen een stimulus voor het ontwikkelen van effectievere therapieen voor deze
veelvoorkomende ritme-stoornis
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