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In the isolated rabbit heart we studied the passive electrical influe~?ces
of the atrial myocardium on slnus function (chapter 81). It was Found that the atrial myocardium causes an electroitonic depression of spontaneous diastolic depoOarirakion in
fibers in the border zone of the sinus node. This explains the origination of the sinus
impulse from fibers in the center of the sinus node, although fibers in the sino-atria!
border zone possess equivalent intrinsic pacemaker properties. From the nodal
center the impulse is transmitted through the border zone ofthe sinus node towards
the atrial myocardium. Using a new model we studied the basic conduction characteristics of the sinus node and the effects of several environmental changes (chapter 111). It was found that impulse conduction accelerates and refractoriness shcsrtens from the center of the sinus node "lowards the crista term~nalis.During slow
heart rates the conduction welocity and eftectiva refractory period in the border zone
were 7-11 cm/s and 105 ms, and in the center of the sinus node 2-5 cm/s and
165 rns respectively. The conduction properties of the sinus node were: markedly
depressed by hypotherrnia, moderate hypoxia and acetylcholine administration.
Norepinephrine increasedthe conductionvelocity and shortened the refractory periold in the sinu~snode. The present model was also used to study the effects of four
antfarrhythmic drugs on sinws function (chapters IV and W). Bepridil and verapalmil
predominantly depressed conduction and refractoriness in the sinws node, prior to
any effect on sinus automaticity or atrial cchnduction properties. Diltiazem on the
other hand, depressed sino-atrial condudion and sinus rate to a similar extent. Diserpyrarnide mainly depressed the atrial conduction properties although with higher
drug concentrations conduction 'through the sinu~snode deteriorated as well.
Sinus function during atrial fibrillation was studied by means of extracellular mapping of the atrium and intracsllular recordings from the sinus node. WB foulndl that
during atrial fibrillartion'the sinus node: was invaded by multiple fibrillatory wavelets
coming from different directions and with an average interval of about 80 rns (chapter Vl). However, impulses also emerged from the sinws node (about once per second) and participated in the fibrillatairy process. This phenomenon increased the
average number of atrial wavelets during fibrillation. Inlracellular recordings revealed
a progressive sineatrial entrance block protecting tlnle pacemaker fibers In the center of the sin~usnode against the high rate of penetrating atrial impulses (chapter
Vll). As a result, tlhepacem,akerfibers showed an activation rate Far below their maximal respanse rate during regular pacing and only slightly faster than normal sinus
rhythm. Spontanaaus diastolic depolarization still developed and incidentally led to
spontam,eerusimpulse formation during atrial fibrillation. However,the high activation
rale in the sino-atrial border zone prevented these spontaneous impulses to exif

from the sinus nod@.On the other hand, the frequent occurrence aif local sirno-atrial
conduclian block favaured sinus reciprocation (sinus echo beats) and strongly suggested this mechanism to underly the origination of activation waves from the sinus
node during fibrillatian. Additional evidence for the occurrence of sinus echo beats
was provided by the bimodal distribution of the first post-fibrillatory escape intewal
(chapter VIIIJI. This bimodality suggested that the first sinus escape beat after spontansolus termination of atrial fibrillation could $a based on two diverent mechanisms.
Relaltiwe8y late escape beats represented spontaneous impulses from the sinus
node; early escape beats (25%) were probably based on sinus reciprocatian af one
of the last fibrillatlory wavelets. It was concluded that th~esinus node might facilitate
the perpletuatiosr of atrial fibrillation and easily restart this arrhythmia by the frequent
occurrence of sinus echo beats. The limited degree of sinus overdrive suppression
calused a prompt sinus recovery after spontaneous termination of atrial fibrillation.

SAMENVATTING
Aan het begin van elke hartslag staat de vorming van een elektrische prikkel in
de sinusknoop, een structuur g,e!eglenin de wand van de rachter boezem van het
hart. Deze prikkel wordt vervolgens snel voortgelleid door de wand van beide
boezems en kamers van het hart met alls gevolg dat deze compartimenten gemrördîneerd samentrekken en hei bloed door de kleine en grote lichaamsciroulatiepampen. In het huidige proefschrift zijn de resuitaten beschreven van een aantal experimentele studies waarin de vor~mingen woartgeleiding van de elektrische prikkel
in de sinusknoop zelf centraal staan, en waarin het gedrag van de sinusknoop
tijdens boezemfibrilleren uitgebreid is onderzocht.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in de sinusknoop electrofysialogie en
aanverwante rilmesiaoornissen wan het hart. Hoofdstuk 1,I beschrijft hoe de impulsvorming in ds sinusknoop beÏnwloed wordt door de koppeling aan het omringende
boezemweefsel. In het geïsoleerde sinusknoop preparaat van het konijnehart resulteerde chirurgische scheiding van boezem- en sinusknoop weefsel in een plotselinge versnelling van het spontane sinusritme ( + 20%). Reiconstrwet?evan het dektrisch actiwatiepatroon in de siniwsknoop list zien dat deze versnelling gelpaard ging
met een verschulvlng van de plaats van oorsprong van de impuls van het centrum
naar de rand wan de sinusknoop. Kwantificeringvan de actie potentiaal karakteristieken in het sinusknoop gebied wees uit dat ander normale omstandigheden de
spontane irnpulsvorming in de randcellen electrotoon wordt onderdrukt door het
aangrenzende boezemweefsel. H& gevolg van deze onderdrukking is dat de sinus
impuls normaliter in het centrulrn van de geïsoleerde sinusknoop onstaat, buiten de
invloedssfeervan het boezemweefsel. Op grond wan deze bevindingen concludeerden wij dat de cellen in de rand en het centrum van de cinwsknoo~pgelbkwaardilge
intrinsieke pacemaker eigenschappen bezitten.
In hoofdstuk III komt de woartgelelding wan ds impuls binnen de sinusknoop aan
de orde. De basalie geleidings eigenschappen in het centrum en de rand zone van
sinusknoop werden bestudeerd met behulp van een nieuw olnd~rzoeksmodel.Hierbij werd het geIsaleerde preparaat zodanig gemodificeerd dat Wee delen boezemweefsel enkel en alleen verbonden waren door de sinusknoop, Aldus kon de goleidingstijd van gestimuleerde atriale impulsen door de sinusknoop eenvoudig gemeten worden. Uit deze experimenten breek dat vanaf het centrum van de siniuls
knoop waar het bioezemweefsel de geleidingssnelheid van de elektrische impuls
toeneemt en de refractaire periode korter wordt. Bij trage hart~ritrnesbedreieg de geleidingssruelheid en de effectieve refractaire periode in de rand wan de si~nusknioop
respectievelijk 7-1 1 cmis en 105 ms, en in het celntrumrsspectlevelijk 2-5 cm/s en

165 ms. De geleidings eig~enschappenin de sinusknoop werden aanzienlijk onderdlruktdaar hypothermie, hypaxiie en acetylcholine. DBgeleidingssnelheidnam af terwi~jlde retraclalre periode langer werd. Aleen noradrenaline veroorzaakte een verhoging van de geleidingasnelheid en een verkorting van de retradaire periode. Het
huidige ~~fl~de~zicbek~r~rod@I
~ e r toegepast
d
om de effeden van een viertal geneesmiddelen op het fundiioneren van de sinwsknoop te onderzoeken. De resultatenvan
deze studies zijn beschreven in hoofdstuk lV en V. Zowel bepridil als werapamil onderdruMen met nlarne de geieidings eigenschalppen van de sinwsknoop zonder
niorzmenswaardige invlaeden uit te oefenen op de frequentie van prikkelvorming
i($inusritme). DiBtiazern veroorzaakte zowel een vertraging van het sinusritme als een
verlaging van de voortgeleidingssaislheid en verlenging wan de refractiare periode in
de sinmsknoop. Deze effeden waren vrijwel even sterk. Disopyramide daarentegen
onderdrukte met name de geleidings eigenschappen wan het boezemweefsel.
Hogere concentratiesvan dlitdarmaconveroorzaakten echter ook een vertraging van
de im~piulsgeleiding
in de sinmsknoop. Deze experimenten demonstreerden dat antiaritmica, ook wan dezelfde klasse, op velerlei wijzen het functioneren wan de sinusknoop kunnen beiinvloeden. Het effect van een farmacon iap het sinusritme bleek
geen represen~tatievemaat voor het totale effect op het functioneren van de sinwsklnolop.
In het Langendeifl geperfundeerde konijniehart werd de rol van de sinusknaop
tijdens boezernfibril~lerie;nuitgebreid onderzocht. De resultaten van deze studie zijn
beschreven in de hoofdstuk WI, VIA en WIII. Met behulp van een probe, ingebracht in
de rechter boezemholte en voorzien van 248 unipolaire oppervlakteelectrodes,
werd het elektrilsch activatie patroon in de wand van de rechter boezem tijdens
boezemfibrilleren gerecanstr~ueerd(hoofdstuk VI). Uit deze experimenten bleek dat
de sinusknoop tijdens boezemfibrilleren voortdurend (gemiddeld interval 810 rns) en
ven alle kanten wordt bestookt door actlvaitiegolven. Daarnaast echter werden ook
regelmatig (gemiddeld ongleveer 1 maal per seconde) activatiegolven geïdentificeerd die ontsprangen aan de rand van de sinusknoop. Deze sinus impulsen namen
deel aan het fIbrillatle--proces en vergrootten zo wellicht het gemiddeld aantal onafhankelijke iactivatiegolven tijdens boezemfibrilleren. Met behulp van intracellulaire
afleidingen werd de lokale eledrische activiteilt in de sinusknoop zelf bestudeerd.
Registraties op verschillende plaatsen in de sinusknoiop lieten zien dat in de rand
van da sinusknaop een toenemende graad van geleidingsblok bestond tijdens boezemfibrilleren (hoofdst~ukVIP). De gernlddelde! activatie-frequentie van de randcellen
bedroeg slechts de helft van de fibrillatie-frequentie in het boezemweefsel. Door dit
siino-atriaal gelleidingsblok vertoonden de! cellen in het centrum van de sinusknoiop
zelfs een gemiddeld activatieritrne dat nauwelijks sneller was dan het normale sinusritme en weel trager dan hek maximale actiiuratieritme van deze cellen. Dientengevolge

aiintvvlikkelden de pacemaker cellen in het centrum van de s/nusknbop nog steeds
spontane diastolische depiolarizatie, hetgeen regellmatigleidde tot spontane impulsvorming in de sinusknoop tqdens boezemfibrilleren. Deze spontane impulsen konden het ontstaan wan golffronten aan de rand wan de sinusknoop tijdens boezeinfibrilleren echter niet verklaren. De hoge graad van geleidingsblok in de rand van de
sinusknoop belette de spontane Impulsen immers het "intrum van de sinusknoop
te verlaten.
Een meer voor de hand liggende verklaring voor het ontstaan van activcutiefronten aan de rand van de sinusknoop was het optreden wan sinusknoop echo slagen
ten gewolge van een unidirectioneel geleldings6lok tussen boezem en sinusknoop.
Intracellulaire afleidingen op de overgang wan boezem naar sisrusknoop be-westigden het frequente optreden van lokaal sino-atriaal geleidingsblok. Hei herstel van
het sinusritme na spontaan termineren van boezemfibrillerenwees eveneens sterk
op het oiptredeln van sinusknoop echo's tijdens boezemfibrlilleren (hoofdstuk V111).
Een spontaaln gestopte episode van boezemfibrillatie werd dikwijls gevolgd doar
een relatief vroege spontane prikkiel uit de sinusknaop. Kwantificeringvaln het postfibrillatoir sinusri2me in een groot aantal gevallen leverde een bimodale verdeling op
van het tijdsinterval tussen de laatste fibrillatieslag en de eerste sinusknoop impuls.
In 25% van de gevallen bleek daza eerste sinusknoop activatie veel (-55%) vroeger
te komen dan verwacht op grond van het sinusritme voorafgaand aan het fibrilleren.
Deze bimodale verdeling wees sterk op heb bestaan van twee ~erschillencl~e
mechanismen voor het onstaan van de eerste post-fibrillatollre sinusknoop impuls. Daar
de reilatiet lange 'escape'-intervallen gebaseerd waren op normale spontane !mpulsvorming in de sinusknoop, was het zeer waarschijnlijk dat de korte 'escapeLhtetvallen gebaseerd waren olp een sinusknoop echo slag die voomloeidle uit eeln
van de laatste tibrillatiegolven. Uit deze experimentten bleek tevens dat boezemfibrilleren slechts een geringe bverdrlve suppnessie\uitrilefend ap dl@sinusknoop. Op
grond wan de huidige resultaten concluderen wij dat de sinusknoop naar aller waarschijnlijkheid bijdraagt aan de in-stand-houding van boesernfibrllleren door hel Frequente optreden wan sinusknoop echo's. Deze echo's kunnen tevens het spontaan
getermineerde fibrillatie-proces gelmakkelijk herstarten. De geringe mete van sinusknoop 'overdrive suppressîekn het optreden wan verborgen impulsvorming tijdens
?ibrîlllerenmaken dat hel sinusritme zich na het spontaan stoppen wan boezemfibrilleren vrijwel onmiddellijk hersteld.

