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De bloedvcilorzjenii~ van de wecfsels in  ons 
lichaam, r~oiodz~kclij~k voor het aanvoeren van 
voedingsstaffm een zuurstof en hel ahoeren van 
afvalsloffen en koolzuur, wordt in  c;t:1i17d ge- 
h o ~ ~ d e n  door hct hart. Het hart bestaat u i t  een 
Ilnker e1-i een rechter pomp. Beide pumpen zijn 
opgebouwd wit twee holten, de boezem (atrium) 
en de kamer (ventrikel). In het rechter atrium 
wordt het zuursïoftume lee? koolzuurrijkc: bloed 
verzameld dat vanuit het Bichaam via de aders 
naar het har1 toestroomt, Vanuit heb rechter 
uiritnrn wordt de reclzrer ventrikel gevuld, die 
vervolgens het bloed door de longen pompt. In 
de Jlongcirculalir: wc~rdt ~ O O I Z L I L I F  afgestaan en 
wordt zuurstof opgenomen. Wet zuurstofrijke 
bloed dat de longen verlaat wordt opgevangen 
in hel linker aaricim. Van hieruit woiroit de linker 
ventrikel gevuld, clie tenslotte het bloed wecr 
naar alle andere organen van I-iei lichaam pompt. 

De conixraclie van de hartspiervezeki levert 
de i.ilechanische energie die nodig is voor ver- 
antieriingen in volume en druk in de boezems, 
de ventrikels en het vaatsysieam. Voor het leve- 
ren van deze energic door dc hartspiervezels zijn 
voedingssroflen en zsiurstol onontbeerlijk. 
In een hal-tcyclus kurinen vier fasen onderschei- 
eieii worden. l'(jdcizs de  dìnslolisiclrc vilillii-igs- 
feisc bevii~clz hci [iurt zich in r~usl en wordi de 
linker vcn~rikel gcv~iild vanuil I-iet linker airitirn. 
Aai1 hei c i i~d  van deze Fase beseiki een 
~iepolarisn~iegoii" v;ilrliiI hct alrillm cie cellen in 
dc binrierzwanc8 van die veiikrikel 111 de buurt van 
de apcx. Van hieruit vc~.sprcidl deze golf ~ i c h  In 
oiïgcveer 40 rlïs over de verutsikelwand. Nadat 
de spkc'cdlen iri dc wand doos dc depolarisatie- 

golf geactiveerd zijn, trekken dexe samen en 
bouwen een mechanische spanning op. De druk 
in dl: ventrikelholre neemt hierdoor toe en de 
klep tussen atrium en ventrikel, de mitraalklep, 
shit.  Daar de aortaklep ook nog gesloten is en 
de spanning in de spiercellen toeneemt, blijft het 
volume van de- ventrikelholte constant: en stijgk 
de druk snel. Deze fase wordt de isovolurniscfre 
contractiefase genoemd. Zodra de ventrikeldruk 
hoger wordt dan de aortadruk, gaat de aartaklep 
open en wordt bloed uitgepompt in de aorta. 
Tegen hel eind van deze ejeetiefase sluit: de 
aortaklep len gevolge van een drukveld, 
ontstaan door een afname wan de stroom- 
snelheid in de aorta. De spiervezels relaxeren, 
de ventrikeldruk daalt, en  omdat zowel de  
rnitraal- als de aortaklep gesloten zijn, blijft het 
vollurne weer constant. Dit Is de isovoPunniscl.de 
relaxatiefase. Zodra de ventrikeldruk lager is 
dan dc arriunidnsik, opent zich de mitraalklep, en 
herbegint de diastoliscPie vullingsfase. 

In het onderzoek beschreven i11 dit proef- 
schrift stonden de spiervezelverkorting en span- 
ning in de oppervlakkige lagen van de voor- 
wand vaml de linker ventrikel centraal. Dle relatie 
met hemodynamica en regioria1 activatietijd e11 
zulirsltofopnarne werd onderzocht tijdens nor- 
rizerxle en Ischeinie. Tijdens ïiormoxie werd 
asyncl-irone electrische activatie van de linker 
ventrikel verkregen d.1n.v. epicardia~al pacen. 
Voor het ~nderzoek bescl-ireven in hoiofdstuk 2 
t/m 6 werden volledig verdoofde honden met 
open borstkas gebruikt. Voor de stcidie beschre- 
ven in hoofdstuk 7 werd gebruik geniaakt van 
wakkere honden meie gesloten borstkas. 



Her bli~kt dat de eleetrische activatie vm de 
spiervezels in de Iinkes ventrikelwand onder 
normale omstandi gheden vrij wel synchroon 
verloopt, resulterend in een homogene verdeling 
van verkorting en zuurstofverbruik van de 
spiervezels. Epicardiaal stimuleren met behulp 
van een pacemaker veroorzaakt axy nchrone 
electrische activatie. Hel moment en de inale van 
regionale spiervezelverkorting tijdens de iejectie- 
fase bleek heit best gerelateerd te kunnen worden 
aan het tijdsverschil tussen het morneril van 
maximale stijgsnelheid van de linker ventrikel- 
d r ~ k  cn hei moment: van regionale electrische 
activatie (hoofdstuk 2). 

Kennis over de grootte van spiervezel- 
verkorting en spanning zijn, noodzakelijk oin re- 
gionale arbeid te kunnen kwan~iíïceren. Spier- 
vezelverkorting kan met bestaai~de technieken 
goed gemeten worden. Oindal de meting van 
spiervezelspaniiing in de inlacte hartspier onbe- 
trouwbaar is, zjjn diverse modellen ontwikkeld. 
In hoofdsluk 3 wordt een van die modellen, 
ontwikkeld binnen1 ons laboratorium, op Z ~ J I I  

betrouwbaarheid getaxeerd. In dit model wordt 
uitgegaan van een homogene distributie vali 
spiervezelverkorthg en spanning in de linker 
ventrikclwand gedurcndr. de sys~ollische Ease. 
Linker ventrikeldruk, hollcviolurne en wandvo- 
I~irne zijn de invoervariabelen. De berekende ge- 
middelde spiervezelverkorting vcrsclrilr nie[ van 
de gemeten spiervezelvieskorting. Daar ]het prin- 
cipe van behoud wan energie de belangrijkste 
aar~i-iamc is om de vergelijking voor spiervezel- 
verkorting af te kunnen lelden van de vergelij- 
king voor spiervezelspanni~~g, wordt geconclu- 

deerd dat het model brtrikbsar is de berzke- 
nimg van zowel spierweze1verko~tin.g :ills span- 
ning. Bioveizdiei~ komt de berekende spierveael- 
spanning reclelijk overeen met de spanning ge- 
mete11 in geïsoleerde hartsplcivezels. 

Epicardiaal pacen (hiolofdssuk 4) en afsluitei1 
van de voorste afdalende tak van  de Biizkcr 
kransslagader (hoiirfdstuk 5) werdeili toegepast 
om verschillleir i n  regionale arbeid ie k~ljgen, 
Arbeid werd gekwunlificecrd met behulp va11 
geifneten spierviezelvesko~-ting en spiervezelspan- 
riiing, berekend met belzulp van een modificatie 
van het model zoals geëvrrlueerd in  lioofdstuk 3. 
Deze modificatie is izodig o111 ook wanneer de 
spiervezelverkor~tirig inhomogeen is, de spierve- 
zelspaiiiiing te kuirnen bcrckenen. Tijdens lans- 
moxie kan een redelijke schatting vaia de zuizr- 
stofb~~achoefie geli~aziikl woisden inet bel-iulp vaia 
regionale arbeid. Onn dcse sclzattiiig ook tijdens 
jiscl~emie le kulinen maken is echter rneei- kei~rris 
van dc (passieve) nncrteriaakcigcnscl~izppeil. vaia 
de hartspier noodzakelijk. 

Ko~.idiurendc lotale oi' langdurige (3 uur) 
gedeeltelijke afsliiiting van een kransslagader 
veroorzaakt een vcri-riinderde spici-vezelver- 
korting in het iscIien1iscl-ie gedeelte. GelijktiJdig 
aptredcnde vei-~iizderingcn in de electrlschc lecil- 
vatic hebben hierop geemr invloed (booí"d,sii~k 6). 

IE-Toofdst~ïk 7, I C I I S ~ ~ ~ L ~ ,  bevat ecn preliini- 
nuire studie naar de  cfiecilen vali Ini-igclu~ig epi- 
cardiaal pacen op de Binkcr vctala-ikelw~iiiclclik~c. 
He1 blijkt dal cle red~iclie in spjervczelveskoiti11g 
en zuurstnfvcrbr~iik in relatief vroeg ge~iclivcer- 
de gebicdera een aí'nurrre van de wanddik~e Ier 
plaatse tot gevolg heeft, 




