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1. Technical data 

Fig. 3 - 1. (page 54) 
The perfusion system for the retrograde1y perfused rabbit heart. 
In the bottle at the upper 1eft side of the figure a mixture of 95% oxygen and 5% 
carbon -dioxide is bubbled through tbe fluid. 
The tube that cames the fluid downwards acts also as a bubbletrap. Furthermore 
tbe fluid is heated during the passage tbrough Wa tube. The temperature of tbe 
fluid was raised to 3So C inaide tbe second water-j acket, the temperature of which 
was controlled by a contact thermometer. 

Fig. 3 - 2. (page 55) 
Container for the retrogradely perfused heart. Tbe position of the halder of the 
aortic canula could be changed. 

Fig. 3 - 3. (page 58) 
Oxygenator for the incubation !luid for tbe iaolated right atrium. Hot water runs 
through tbe wide water-jacket around the air-lift. 

Fig. 3 - 4. (page 59) 
Tissue -bath for tbe isolated right atrium (seen from above). 
The coHs marked with a W are used to warm tbe water inside the large tank. The 
direction of the flow of tbe lncubation fluid tbrough tbe tank is shown by arrows. 
In tbe lower figures sn upper and a side view is given of tbe small tissue -bath, 
wherein tbe preparation was mounted by pinning it on two ridges of wax, shown 
in tbe figure as dotted bars. 

Fig. 3 - 5. (page 61) 
Diagram of one half of our cathode -follower as UBed to measure tbe resistance 
of tbe micro -electrode. In order to measure transmembrane potentials, the cali
bration switch (cal) was turned. The micro-electrode and tbe series of resistors 
(1eft) we re disconnected. 

2. Tbe pacemaker activity of tbe BinO -auricular node 

Fig. 3 - 6. (page 67) 
Simultaneous registration of tbe transmembrane potential of a fibre of tbe sine
auricular node (upper channe1) and of tbe right atrium (lower channel). Both tbe 
time elapsing between tbe pacemaker spike and tbe discharge of tbe atria! fibre 
and the difference in the course ofthe diastolic potential are clearly demonBtrated. 

Fig. 3 - 7. (page 69) 
Tbe tr8nsmembrane potential of different fibre types of tbe sino -auricular node 
and of tbe right atrium. 
A. true pacemaker fibre in tbe centre of the sino -auricular node; 
B. latent pacemaker fibre in tbe neigbbourhood of A; 
C. latent pacemaker fibre in tbe depth of tbe terminal SulCUSi 
D. non -pacemaker fibre lying caudally from tbe sino -auricular node; 
E. fibre in the right atrium. 
Tbe dotted line marks tbe zero -potentialievel. 



Fig. 3 - 8. (page 71) 
Simultaneous registrations of the transmembrane potential of sino -auricular or 
atrial fibres , together with the surface-electrogram af the right auricular appen
dage (upper channel). 
A - B. true pacemaker fibres in the sina -auricular node; 
C. latent pacemaker fibre in the sino -auricular node; 
D. latent pacemaker fibre in the terminal sulcus; 
E. fibre of the right auricular appendage. 
The preparation was the same as the one used for the registratian shown in fig. 
3 - 7. 

Fig. 3 - 9. (page 72) 
Schematic drawing af the right atrium seen ITom the right side. An empty heart 
was used as á. model. Therefore the outlines are different from the intact heart 
in situ. 

Fig. 3 - 10. (page 73) 
Topagraphical analysis of the localisation of different fibre types in the intercaval 
area and in the wall af the right atrium. 

Fig. 3 - 11. (page 74) 
The same as fig. 3 - 10, from an other heart. 

Fig. 3 - 12. (p~e 78) 
Spontaneously accurrlng pacemaker shift. Thls figure shows several parts from 
a continuous registration af the transmembrane potential of a pacemaker fibre 
during spontaneous changes in frequency. Gradually the transition between the 
diastolic depolarisation and the action patential becomes more abrupt. 

Fig. 3 - 13. (page 79) 
Several simultaneoUB registrations of the transmembrane potential of twa pace
maker fibres of the sina -auricular node. The distance between the two micro
electrodes was less than 5 mm. These registrations show th at fibres with a higher 
rate of diastolic depalarisation are not always the first to become activated. 

Fig. 3 - 14. (page 81) 
A, B, C. Simultaneous registrations ofthetransmembranepotential ofpacemaker 
fibres and non -pacemaker fibres in the intercaval area. 
D, E. Simultaneous registrations af the transmembrane potential af twa fibres of 
the right atrium. 

3. Induced action potentials of sina -auricular pacemaker fibres 

Fig. 4 - 1. (page 98) 
The transmembrane potential during and after extra-systoles. 
The upper and middle registration show the response of a true pacemaker fibre 
ta a premature stimulus. The lower registration shows the response of a latent 
pacemaker fibre ta a premature stimulus. 
The drawn line marks the zero -potential level. 



Fig. 4 - 2. (page 99) 
The effect of a premature stimulus on tbe rhythm of discharge of a true pacemaker 
fibre in tbe sino -aurlcular node. Tbe arrows mark the moment at which an elee
trical stimulus (duraiion 1 msee., intensity 0,1 mA) was applied to tbe tissue at 
tbe entrance of the superior v. eava. 
The upper ebannel recorded tbe surface electrogram of the right atrium. 
Tbe diastolic depolarisation appeara to be depressed after tbe induced action po
tential. This effect is tbe strongest when the indueed action potential cornea early 
in tbe diastole. 

Fig. 4 - 3. (page 101) 
The relationsh1p between tbe duration of the post -extrasystolic pauae ana the 
ahortening of tbe preceding eyele by tbe indueed action potential. 
If tbe stimulus is given during the refractory period, no increase of tbe duration 
of tbe next diastole is present. 

Fig. 4 - 4. (page 102) 
The effect of repeated stimulation of the sino -auricular node; gradually the dia
stolie depolarisation disappears. 
A. The transmembrane potential during spontaneous activity. 
B. stimulBted with a frequeney of + 3 c/s. 
C. stimulation witb a frequeney of + 4 cis. 
D. stimulation with a frequency of + 5 c/s. 
E. The transmembrane potential during spontaneous activity after tbe stimulation. 
Reetangular constant -eurrent pulses baving a duration of 1 msec and an intensity 
of 0,2 mA were used to stimulate tbe tissue. 
Tbe dotted line marks the zero-potenti al level i tbe duration of one dot is 50 msee. 

Fig. 4 - 5. (page 104) 
A differenee in response of a pacemaker fibre and a non -pacemaker fibre to high 
frequency driving. 
A - F. Transmembrane potential of ffures of the sino -aurieular node. 
As soon as the frequency reaehes a value of more than twiee tbe normal value, an 
electrical alternation oeeurs. 
G and H. Transmembrane potential of a flhre of the right atrium. 
Even ti tbe frequeney is made very high, no electrieal alternation appears. 

4. The histology of the sino -auricular node 

Fig. 5 - 1. (page 112) 
Cross -seetion through the tissue between the entrances of tbe superior and tbe 
Werior vena eava (staining aeeording to Van Gieson; 45 x). 

Fig. 5 - 2. (page 113) 
Upper : atria! portion of tbe preparation shown in fig. 5 - 1 (600 x). 
Lower : sino -auricular node (600 x). 



5. The actian of the vagal nerves on tbe sino -auricular node 

Fig. 6 - 1. (page 137) 
The change of the transmembrane potential of a pacemaker fibre in the smo-au
ricular node during stimulation of the right vagal nerve. 
The arrows mark the beginning and the end of the vagal stimulation. 
Frequency of the stimuli was 25 cis. duration 5 msec, intenaity 2 mA. 
The drawn line, made by the spot of the second cbannel of the C. R. 0., depicts 
the beigth of the trlggering level during tbe periodpreceding thevagal stimulation. 

Fig. 6 - 2. (page 139) 
The effect of an increase of tbe strength of tbe vagal stimulation. 
At tbe time marked by t both nerves were stimulated simultaneously with an inten
sity of successively 1 mA, 3 mA, 5 mA and 7 mA. 
Tbe duratian of tbe stimuli was 5 maec, the frequency 50 c/s. 
Tbe thickening of tbe curve is caused by the stimulus -artefact. 

Fig. 6 - 3. (page 140) 
Simultaneous registration of the transmembrane potential of a true and a latent 
pacemaker fibre in tbe sino -auricular node during vagal stimulation. 
Tbe upper channel recorded thë impulses used to stimulate both vagal nerves 
simultaneausly; frequency of stimulation: 12 c/s, duration of impulses: 5 msec, 
intensity: I, 5 mA. 
Tbe secand channel recorded tbe surface electrogram from the right auricular 
appendage. 
Tbe third channel recorded the transmembrane potential of a true pacemaker fibre 
in the centre o~ the sino -auricular node. 
Tbe fourth channel recarded the transmembrane potential af a latent pacemaker 
fibre situated in the caudal extension of the sino -auricular node. 

Fig. 6 - 4. (page 142) 
Simultaneaus registration af the transmemhrane potential af a true and a latent 
pacemaker fibre during stronger vagal stimulation. 
Intensity of stimulation: 3 mA. Far tbe rest evezything the same as in fig. 6 - 3. 
From this figure it is apparent tbat during vagal stimulation the shift of the pace
maker is due to the stronger inhibition of the true pacemaker fibre. 
The small bumhs in the course of the true pacemaker potential are considered as 
electrotanically conducted potential changes. 

Fig. 6 - 5. (page 145) 
The change ofthe surface electrogram ofthe right atrium duringvagal stimulation. 
The surface electrogram (second cbannel) shows a reversal of its mam defJection. 
simultaneously with the occurrenee af a sharp deflection in the transmembrane 
potential of the pacemaker fibre (lower channel). 
Therefore bothphenomena are relatedto a shift ofthepacemaker site duringvagal 
stimulation. 
Tbe upper channel recorded the impulaes we used to stimulate the vagal nerves. 



Fig. 6 - 6. (page 146) 
The effect of an increaae of frequency of the vagal stimulation. 
The upper channel recorded the vagal stimuli. the second channel recorded the 
surface electrogram from the right auricular appendage, the lower chmmel re
corded tbe transmembrane potential. 
OuTing vagal stimulation the aharp deflection in the course of tbe transmembrane 
potential appears earlier than the reveraal of tbe surface electrogram. 
Therefore we thiDk tbat by increasing the frequency of the vagal stimulation the 
pacemaker shift gradually becomes stronger. 

Fig. 6 - 7. (page 148) 
The effect of very light vagal st~ulation (0,2 mA, 25 cis). 
The beginnlDg of tbe stimulation is indicated by arrowa. 
In tbe third series of potentials a sharp deflection between the cliastolic depolari
aation and tbe action potential appeara. 
The drawn line marks tbe zero -potential level. 

Fig. 6 - 8. (page 149) 
A variabie pacemaker shift during stimulation of the right vagal nerve. 
Shortly after the beginning of tbe vagal stimulation (second series) the start of tbe 
action potentials becomes abrupt. Deapite continued stimulation wUh the same 
intenstty, tbe smooth transition between the diaatol1c depolarisation end tbe Betion 
potential w1ll re app ear . 
The artefacts on tbe potentia1-line are due to the vagal stimuIation. 
The dotted line marks tbe zero -pot enti al level. 

Fig. 6 - 9. (page 151) 
Several examples of a hyperpolarisation during strong vagal stimulation. The re
gistrations we re made durtng different experiments. 

Fig. 6 - 10. (page 152) 
Tbe effect of vagal stimulation on tbe tranamembrane potential of a fibre in the 
right atrium. 
A. light vagal stimulation: 1 mA, frequency 35 cis, duration of stimuli 5 msec. 
B. medium-strong stimulation: 3 mA, freq. 35 cis, duration of stimuli 5 msec. 
C. strong stimulation: 5 mA, frequency 35 cis, duration of stimuli 5 msec. 
The arrows mark the beginning and tbe end of tbe stimuIation of both nervea. 
Even durlng maximal stimulation, no hyperpolarisation will occur. 

Fig. 7 - 1. (page 172) 
The effect of acetylcholine on tbe transmembrane potential of a latent pacemaker 
fibre in the sino -auricular node. This registration was made in a retrogradely 
perfuaed heart. 
The upper registration shows the transmembrane potential during perfusion with 
the normal McEwen -fluid. The lower registration shows tbe changes that occur 
after adding acetylcholine to the perfuaion fluid in a concentration of 10 micro
gram/cc. Soon after this registration the heart was completely arrested. 
Tbe sinus wave (50/cc) marks the zero-potentiallevel. 

; 



Fig. 7 - 2. (page 173) 
The effect of acetylcholine in a small concentration on the pacemaker potential. 
The registration shows the changes that occur immediately after the start of 
perfusion with a fluid containing acetylcholine in a concentration of 0,25 micro
gram/cc. 

Fig. 7 - 3. (page 175) 
The transmembrane potential of a fibre in the same area as the fibre used for 
fig. 7 - 2. after 5 minutes of perfusion with the fluid containing acetylcholine. 
In this area. where originally several true pacemaker fibres were found, all 
fibres showed the potential course oflatentpacemaker fihres during acetylcholine
perfusion. 
From thia we concluded that also during acetylcholine-administration a pacemaker 
shift may occur. 

7. A case of R sino -auricular block 

Fig. 8 - 1. (page 181) 
SimultaneoUB registrations of the transmembrane potential of a pacemaker fibre 
in the sino-auricular node and a fibre in the right atrium during a period of sino-
auricular bloek. -
It appears that the block is caused by a decremental conduction of the action po
tential inaide the node. 

Fig. 8 - 2. (page 181) 
The response of a pacemaker fibre to stimuli given on different points of time 
during diastole. 
lf an Rctton potential is induced early in the diastole, the rate of rise of the dia
stole and the amplitude of the action potential are decreased. 
Therefore the dec rem ent al conduction in fig. 8 - 1 may be caused by a prolonga
tion of the refractory period of the nodal fibres. 

Fig. 8 - 3. (page 186) 
The transmembrane potential of a pacemaker fibre in the same preparation as 
used for the registration of fig. 8 - 1, 10 minutes later. 
The irregularity of the potential suggests a multi-focal firing within the sino-au
ricular node, as caused by a disturbanee of the intra-nodaI conduction. 

Fig. 8 - 4. (page 187) 
The transmembrane potential of a sino-aurïcular pacemaker fibre (lower channel) 
and a fibre in the right atrium. (upper channel) in the same preparation as was 
used for the regiBtretion shown in fig. 8 - 1, after spontaneous recovery of the 
pacemaker function bf the sino - auricular 'node. 





VOORWOORD 

Het verschijnen van dit proefschrift geeft mij de gelegenheid 
op andere wijze dan in kleine kring, uiting te geven aan mijn 
gevoelens van dankbaarheid jegens allen, die tot mijn acade
mische vorming hebben bijgedragen. 
Onder hen wil ik als eersten mijn ouders rekenen; de zorg 
waarmede zij mij gedurende mijn jeugd hebben omringd, en 
de wijsheid waarmede zij mijn opvoeding tot stand gebracht 
hebben, verschafte mij een hechte basis voor mijn verdere 
vorming. Dat mijn vader deze dag niet heeft mogen beleven, 
stemt mij tot droefheid. 
Voor het gedurende mijn academische studie genoten onder
richt dank ik U, Hoogleraren, Oud - Hoogleraren, Lectoren 
en Docenten van Natuurphilosophische en Geneeskundige Fa
culteiten. Aan U dank ik de wetenschappelijke nieuwsgierig
heid welke aan dit proefschrift ten grondslag ligt. 
Hooggeleerde Boeles, Hooggeachte Promotor, reeds kort 
nadat ik als student -assistent aan het Fysiologisch Labora
torium verbonden werd heeft U door Uw voorbeeld bij mij een 
voorliefde voor Uw vak doen ontstaan. Het is mij dan ook een 
grote voldoening geweest dat U mij in Uw staf hebt willen op
nemen. De vrijheid die ik genoten heb tijdens de bewerking 
van dit proefschrift, waarbij Uw veelomvattende kennis en 
Uw stimulerende kritiek onontbeerlijk. waren, vervult mij 
met grote dankbaarheid. 
Zeergeleerde Biersteker, reeds een aantal j aren delen wij 
de vreugde en het verdriet waaraan het wetenschappelijk werk 
zo rijk is. Het werken samen met U is mij steeds een groot 
genoegen geweest. Hoeveel ik daarbij van U geleerd heb laat 
zich niet in enkele woorden zeggen. Dat ik daarbij U en Uw 
vrouw tot mijn beste vrienden ben gaan rekenen, verheugt 
mij in hoge mate. 
Geleerde Gerlings, de moderne Fysiologie vereist doorgaans 
een proefopstelling die te omvangrijk is om door één man 
bediend te worden. Dat ik in U een "tweede man" gevonden 
heb met wie een hechte samenwerking gedurende j aren moge
lijk gebleken is, stemt mij jegens U bijzonder dankbaar. Ik 
hoop deze co-existentie nog gedurende vele jaren te mogen 
continueren. 



· Geleerde Becker, het is mijn vaste overtuiging dat een fysio
logisch onderzoek slechts zin heeft indien het morfologisch 
substraat voldoende bekend is. Ik ben U daarom in hoge mate 
dankbaar dat U mij hebt willen helpen verband te leggEm tus
sen de vorm en de functie van de sino -auriculaire knoop. Ik 
hoop dat wij ook in de toekomst nog herhaaldelijk samen mo
gen werken aan een gemeenschappelijk probleem. 
Zeergeleerde Drukker, U dank ik hartelijk voor de histolo
gische preparaten die U enkele j aren geleden voor mij gemaakt 
hebt; dat U ookdaarna steeds Uw belangstelling getoond heeft, 
stel ik zeer op prij s. 
Waarde Meyer, de studie der geneeskunde voldoet slechts 
gedeeltelijk als vooropleiding voor een fysioloog. Het ont
breken van een scholing in de elektronica heb ik als een han
dicap ervaren. Uw intrede in het laboratorium heeft mij niet 
alleen van die handicap verlost, maar ook mogelijkheden ge
opend die voordien ondenkbaar waren. Ik ben U daarvoor zeer 
veel dank verschuldigd. 
Waarde Hilgersom, waarde Pasman, ik da.n1:<. .. U beiden harte
lijk voor het verfijnde instrumentarium dat ·U mij in de loop 
der jaren verschaft hebt. Het zal U een genoegen zijn op en
kele illustraties in dit proefschrift de vruchten van Uw werk 
te zien afgebeeld. 
Mejuffrouw Huisveld, voor de vele preparaten die U geduren
de Uw korte verblijf in ons laboratorium voor mij hebt ge
maakt, zeg ik U hartelijk dank. -
Waarde Louwes, Uw hulp bij de vervaardiging der vele foto' s 
is voor mij van grote betekenis geweest. 
Mijn vrouw ben ik veel dank verschuldigd voor het vele type
werk dat zij verricht heeft; nog veel belangrijker was evenwel 
haar opgewekte steun, tijdens de bewerking van dit proef
schrift. 
Tenslotte wil ik alle medewerkers aan het Fysiologisch La
boratorium hartelijk danken voor de vele grote en kleine 
dingen, die uiteindelijkvoorde tot standkoming van ditproef
schrift onontbeerlijk waren. In het bijzonder dank' ik de bi
bliothecaressen, wier bijdragen aan dit proefschrift, gezien 
het gewicht der wetenschappelijke boekwerken en de plaatsing 
daarvan destijds in de bibliotheek, ongetwijfeld de zwaarste 
geweest zijn. 
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

Een der belangrijkste vraagstukken uit de hartfysiologie, dat 
reeds eeuwen lang de aandacht van de onderzoekers getrokken 
heeft, is de wijze waarop de prikkelvorming in het hart tot 
stand komt. Aanvankelijk beperkte men zich noodgedwongen 
tot een beschrijving van visuele waarnemingen van het contra
herende hart in situ. Reeds tij dens de vorige eeuw werd 
echter het arsenaal van onderzoekingsmethoden uitgebreid. 
Op steeds ruimere schaal ging men gebruik maken van me
chanische registratie van de hartbeweging, terwijl een geheel 
nieuwe weg geopend werd toen de elektrofysiologie haar in
trede deed. 
Terzelfder tijd onderging ook de wijze van experimenteren 
een belangrijke verandering. steeds meer ging men over tot 
het gebruik van geïsoleerde, kunstmatig in leven gehouden 
orgaan-preparaten. Voor het onderzoek van het zoogdierhart 
werd deze methode in 1896 geihtroduceerd door Langendorff. 
Met de door hem aangegeven techniek van doorstroming is 
het mogelijk een geïsoleerd zoogdierhart vele uren buiten het 
lichaam te laten contraheren. Hierdoor werd de mogelijkheid 
geschapen de functie van het hart te bestuderen onder streng 
gedefiniëe rde experimentele om standigheden. 
Door zowel morfologische als fysiologische onderzoekingen 
raakte men v lak na de eeuwwisseling gaandeweg steeds beter 
geihformeerd omtrent de plaats van de prikkelvorming (de 
sino -auriculaire knoop van Keith en Flack) en de wijze van 
voortgeleiding van het prikkelgevolg in de wand van het zoog
dierhart. De processen, die aan de prikkelvorming ten 
grondslag liggen bleven echter nog lange tijd onbekend. 
Eerst een tiental j aren geleden lukte het enkele onderzoekers 
de gedragingen van êén spiervezel in de sino -auriculaire 
lmoop te bestuderen, door met behulp van een micro -elek
trode intracellulair het verloop van het potentiaalverschil 
over de celmembraan - de transmembraanpotentiaal - te 
registreren. 
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Met deze methode zijn ook de resultaten verkregen die in 
dit proefschrift beschreven zijn. Langs Itmicro-elektrofysio
logische" weg hebben wij getracht de bestaande informatie 
over de BinO -auriculaire moop te toetsen en uit te breiden. 
De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, 
is tweevoudig en kan aldus geformuleerd worden: 
1. Waar ontstaat binnen de sino-auriculaire lmoop de prikkel 

voor de hart actie ? 
2. Op welke wijze wordt de spontane ontlading van de pace

makervezels in de sino -auriculaire knoop door vagus
prikkeling geremd, en in hoeverre komen de effecten van 
vagusprikkeling overeen met de effecten van acety lcholine
toediening? 

Alle experimenten werden in vitro verricht met het hart van 
jonge, volwassen konijnen. 
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HOOFDSTUK TI 

ENKELE OPMERKINGEN OVER DE ANATOMIE VAN 

. HET RECHTER ATRIUM VAN HET KONIJNEHART 

Alvorens de resultaten te bespreken van ons onderzoek naar 
de prikkelvormmg in het kónijnehart, willen wij eerst ... ·enige 
aandacht besteden aan de anatomie van het rechter atrium, 
waarvan vooral het inmondingsgebied der grote venen onze 
belangstelling verdient. 
Anatomisch verschilt het rechter atrium van het konijnehart 
nauwelijks van dat der andere zoogdieren. Het belangrijkste 
verschilpunt wordt gevormd door het bestaan van twee venae 
cavae superiores, die op verschillende plaatsen in het rech
ter atrium uitmonden. De rechter vena cava superior, welke 
het veneuze bloed uit de rechter kophelft en de rechter voor
poot vervoert, mondt in de bovenzijde van het rechter atrium 
uit; de linker vena cava superior, di.e naast het bloed uit de 
linker kophelft en linker voorpoot, ook het bloed uit de sinus 
coronarius vervoert, treedt het rechter atrium binnen aan de 
achter -onderzijde naast het septum. 
Omdat in het gei'soleerde rechter atrium, het preparaat waar
in wij het merendeel onzer experimenten verricht hebben, de 
atrium -achterwand en de linker vena cava superior ontbra
ken, wordt steeds als over de vena cava superior gesproken 
wordt, de rechter bedoeld. Ditzelfde geldtvoor de geciteerde 
literatuur. 
In fig. 2 - 1 geven wij een reproductie weer van een half
sch~matische tekening, die door mevrouw M. Dukker-Groot, 
destijds tekenares aan het Anatomisch Laboratorium te Am
sterdam, verv-aardigd werd van het rechter atrium van een 
geïsoleerd konijnehá.rt. Het betreft hier een aanzicht vanaf 
de rechterzijde. Omdat de schets gemaakt werd van een leeg 
hart, zodat de normale convexiteit van het atrium verdwenen 
is, wijkt de ruimtelijke ordening der verschillende onderde
len af van die in vivo. 
Uit de figuur blijkt, dat de inmondingen van de vena cava su
perior en inferior ongeveer op één lijn liggen; het gebied 
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tussen de inmondingsplaatsen zullen wij steeds aanduiden 
met de naam. intercavaal gebied. 
Dit intercavale gebied, waarin volgens verschillende auteurs 
het weefsel van de sino -auriculaire knoop gelegen is (Koch, 
1911; Ganter e.n Zalm, 1913), is zowel vanaf de epicardiale 
als endocardiale zijde gezien, macroscopisch goed te onder
scheiden van het atriumweefsel. In het gei'soleerde atrium is 
het intercavale gebied slechts zwak -rose gekleurd, terwijl 
de kleur van het atrium veel donkerder is. 
De totale lengte van het intercavale gebied bedroeg, aan de 
epicardiale zijde gemeten, ongeveer 15 mrn; de breedte was 
ongeveer 5 mmo Op de grens van het intercavale gebied ende 
voorwand van het rechter atrium bevindt zich de sulcus ter
minalis , doorgaans tengevolge van een geringe vetophoping 
zichtbaar als een witte streep op het epicardiale oppervlak. 
Aan de atriale kant hiervan bevindt zich de crista terminalis , 
die vanaf de epicardiale kant evenwel moeilijk te volgen is. 
De crista (= taenia) terminalis is een betrekkelijk dikke spier
bundel, die met een lus rond de inmonding van de vena cava 
superior begint, en vervolgens als een rechte bundel naar 
beneden verloopt, in de richting van de inmonding van de 
vena cava inferior. Vanuit deze crista terminalis ontspringen 
een aantal musculi pectinati, die in schuine en dwarse rich
ting over het atrium verlopen in de- richting van het rechter 
hartoor. 
Tenslotte willen wij vermelden, dat zich in alle preparaten 
een klein vetkwabje bevond ter plaatse van de inmonding der 
vena cava superior. De afmeting van het kwabje was wisse
lend, in de orde van 2 - 5 mrn, waarbij het soms het gehele 
bovendeel van het intercavale gebied bedekte. Omdat dit 
kwabje zowel macroscopisch, in het ongekleurde preparaat, 
als in de, in hoofdstuk V te bespreken histologische coupes, 
duidelijk zichtbaar is, bood dit een houvast voor een corre
latie tuss en elektrofy siologische en hi stologische bevindingen. 
In de volgende hoofdstukken zullen wij daarom eerst de resul
taten van ons elektrofysiologisch onderzoekbesprekenj daar
na zullen wij enkele histologische kenmerken noemen van het 
onderzochte gebied. 
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· HOOFDSTUK rn 

DE PRIKKE LVORMING IN DE SINO - AURICU LAIRE KNOOP 

VAN HET KONIJNEHART 

1. LITERATUURBESPREKING 

a. De plaats van de primaire pacemaker in het zoogdierhart; 
heeft de sino -auriculaire knoop een specifieke functie? 

Het begin van deze eeuw is voor de hartfysiologie - wat 
betreft de ontwikkelingvan nieuwe methodieken - ongetwijfeld 
de vruchtbaarste periode geweest. Voor vrijwel alle technie
ken die deel uitmaken van het methodisch arsenaal van de 
hedendaagse onderzoeker, is in die tijd de grondslag gelegd. 
Omdat al deze methodieken ook toegepast zijn bij het zoeken 
naar de plaats van de prikkelvorming in het zoogdierhart, is 
de literatuur hierover zeer omvangrijk geworden. 
Ten einde de overzichtelij kheid te bevorderen, hebben wij 
daarom de literatuur ingedeeld overeenkomstig de door de 
verschillende onderzoekers gebruikte methodieken. De door 
ons gekozen volgorde is voornamelijk gebaseerd op de mate 
van nauwkeurigheid der gebruikte techniek: wij zullen de 
minst nauwkeurige het eerst bespreken. 
De paragrafen waarin wij aldus de literatuur naar methodiek 
kunnen indelen, zijn de volgende: 
1. Visuele waarneming van de volgorde waarin de verschil

lende hartdelen contraheren; vaststelling van de plaats 
van het ultimum moriens. 

2. Bepaling van het vermogen tot spontaan contraheren van 
verschillende delen van het hart. 

3. Mechanische registratie van de volgorde, waarin de ver
schillende hartdelen contraheren. 

4. Bestudering van het effect van uitschakeling van de smo
auriculaire knoop en het omliggende weefsel door excisie, 
destructie, circumcisie, afklemming, afkoeling ofischae
mie. 
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5. Bestudering van de invloed van locale applicatie vanphar
maka op de hartfrequentie. 

6. Bestudering van de invloed van locale temperatuursveran
dering op de hartfrequentie en bepaling van de plaats van 
de grootste temperatuurgevoeligheid. 

7. Extracellulaire meting van de elektrische spieractiviteit; 
bepaling van de plaats van primaire negativiteit. 

ad 1. V i s u e lew a a r n e min g van 
waarin de verschillende 
hart contraheren. 

de volgorde 
delen van het 

Het is niet verwonderlijk dat men reeds lang geleden heeft 
getracht door observatie van het kloppende hart een inzicht 
te krijgen in de processen die aan dit kloppen ten grondslag 
liggen. 
Men stelde zich daarbij primair de vraag in welk deel van 
het hart het contractieproces begon. Over het zoogdierhart 
is de contractiegolf echter niet zichtbaar zonder kunstmatige 
verlaging van de hartfrequentie en vertraging van de voort
geleiding. Men was daarom meestal aangewezen op harten in 
een slechte conditie. 
Aanvankelijk beperkte men zich er toe in het hart van ster
vende dieren de plaats te bepalen waar nog het laatst contrac
ties zichtbaar waren. Men ging er hierbij van uit dat de 
plaats die bij afsterven van het hart het langste bleefkloppen, 
ook onder fy siologische omstandigheden wel een leidende 
functie zou hebben. 
Reeds Galenus (129 -201) paste deze methodiek toe, en con
cludeerde dat het rechter atrium van het hart een bij zondere 
rol bij het ontstaan van de contractie vervulde. Hij obser
veerde nauwlettend het gedrag van het hart van stervende 
slachtdieren en stelde daarbij vast dat meestal het rechter 
atrium het langst bleef bewegen. 
Harvey (1628) bevestigde deze aanduiding van het ultimum 
moriensj voorts constateerde hij bij kippenembryonen, dat 
de atria tijdens de ontogenie ook het vroegst-contraherende 
deel van het hart vormen, en aldus naast ultimum moriens 
tevens primum rp.ovens genoemd mogen worden. 
Von Haller (1757, 1763) localiseerde de plaats van het ulti
mum moriens exacter en vond dat na stilstand van het rechter 
atrium ter plaatse van de inmonding der holle aders nog 
pulsaties zichtbaar waren. 
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Nysten (1811) toonde op grond van inspectie van het hart van 
geguillotineerden aan, dat ook bij de mens het rechter atrium 
het langst blijft pulseren. 
Gebruik makend van galvanische prikkels vond hij voorts, dat 
het gebied rond de inmonding van de vena cava superior het 
langst zijn prikkelbaarheid behoudt. 
Belangrijke argumenten voor de specifieke eigenschappen van 
de cava-atriumhoek werden vervolgens geleverd door onder
zoekingen aan harten van koudbloedige dieren. Deze harten 
hebben als preparaat voor de observatie van de contractie
volgorde een aantal voordelen boven het zoogdierhart. In de 
eerste plaats loopt de contractie minder snel over het hart, 
terwijl ook de slagfrequentie veel lager is. In de tweede 
plaats is de bouw van het hart veel eenvoudiger. In het hart 
van vissen en amphibia is er een duidelijk anatomisch ver
schil tussen de cardiale venen, sinus venosus, atria en ven
trikel. In het zoogdierhart is de sinus venosus geheel in het 
atrium opgenomen. 
McWilliam (1885) wist door nauwkeurige observatie van het 
hart van de aal zeer scherp het punt van de vroegste contrac
tie te localiseren. Het ostale deel van de sinus venosus (de 
plaats, waar de holle aders in de sinus venosus uitmonden) 
was in de meeste gevallen het punt waar de contractie van 
uitging. 
Voortbouwend op deze experimenten bestudeerde McWilliam 
(1888) vervolgens de prikkelvorming in het hart van verschil
lende zoogdieren. Hij begon ook deze studie met de klassieke 
methodiek van de localisatie van het ultimum moriens: 
"In a slowly dying heart the contraction can sometimes be 
very distinctly seen to begin at the veno -auricular junction; 
thence it spreads backwards over the great veins for some 
distance. and onwards over the auricles, subsequently over 
the ventrieles" . 
In een aantal experimenten scheen de prikkel echter geduren
de het terminale stadium elders te ontstaan; hij concludeerde 
derhalve dat het stervende hart niet het geëigende onderzoeks
object was voor de bepaling van depacemakerplaats. Daarom 
ging hij over op andere onderzoekstechnieken, die wij in de 
volgende paragraaf zullen bespreken. 
Hering, die het langst de methodiek van de localisatie van het 
ultimum moriens toegepast en verdedigd heeft, vond bij ko
nijnen (1900) en honden (1907), dat, als het hart in situ door 
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langdurige blootstelling aan de atmosferische lucht een ver
laagde frequentie had gekregen, de holle aders en de long
aders eerderpulseerden dan het rechter atrium. Wanneer de 
toestand van het hart nog slechter werd, nam hij een dissoci
atie waar tussen de pulsaties van de aders en van het rech
ter atrium, waarbij de frequentie van de aderpulsaties hoger 
was dan de at riums I agfrequentie . Hij vergeleek dit met een 
atrio -ventriculair blok en kwam tot de volgende conclusie: 
"Das wirkliche Ultimum moriens am Berzen ist eine Stelle 
der einmündenden Hohlvenen".' 
Léon Frédéricq (1906), die in een Langendorff -opstelling 
hondeharten met gedefibrineerd bloed doorstroomde, vond 
daarentegen, dat in het terminale stadium de contractie steeds 
begon in het rechter atrium, tussen de inmonding van de vena 
cava superior en van de vena cava inferior: 
"Jamaisje n'ai vula contractiondébuter, soit dans l'oreillet
te gauche, soit dans les veines pulmonaires, soit dans les 
veines caves". 
Toen andere methodieken tot ontwikkeling kwamen, werd ge
leidelijk steeds meer kritiek geleverd op het stervende hart 
als onderzoeksobject. In 1907 merkte Bering nog op: 
"Für die Bestimmung des Ausgangspunktes der Ursprung
reize ist die Methode der Beobachtung am absterbenden Her
zen die einfachste und die natürlichste". 
Drie jaar later geven Lewis c. s. te kennen dat "in the dying 
and perfused heart it is obvious that the condition ofthe mus
culature is one of great abnormality" . 
Tenslotte toonden Eyster en Meek (1913) aan dat bij verschil
lende zoogdieren het punt van prikkelvorming , bepaald volgens 
de later te bespreken, zeer exacte elektrische methode, niet 
overeenkomt met de plaats waar het langst zichtbare contrac
ties optreden. Zij concludeerden dat prikkelvorming kan op
treden in een gebied dat niet zichtbaar contraheert, en voorts 
dat de prikkelvorming in het stervende hart abnormaal gelo
caliseerd kan zijn. Zij stelden dientengevolge vast: 
"lt would seem that of all methods whichhave been employed 
to determine the seat of origin ofthe normal cardiac impulse, 
the one which depends upon the determination of the ultimum 
moriens is most likely to lead to erroneous conclusions". 
Sindsdien wordt deze methode als obsoleet beschouwd. 
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ad 2. Be pal i n g van het ver m 0 gen tot spo n t a n e 
contracties van verschillende delen van 
het hart. 

Reeds Gaskell (1882, 1883) bepaalde de frequentie van spon
taan contraherende spierstrips uit verschillende delen van 
het hart van kikvorsen, padden en schildpadden, om aldus de 
plaats van de pacemaker in het koudbloedige hart te kunnen 
vaststellen. Hij ging uit van de veronderstel1ing~ -dat het deel 
met de hoogste graad van spontane activiteit in het intacte 
orgaan het ritme van het gehele hart bepaalde. 
Bij zoogdieren is deze methodiek vooral gepropageerd en 
toegepast door Joseph Erlanger en zijn leerlingen (Erlanger 
en BI aclanan , 1907). Aanvankelijk werden strips "in situ" 
gemaakt. In retrograad doorstroomde konijneharten werden 
delen van de atria door multipele incisies functioneel min of 
meer geïsoleerd. Het gehele rechter atrium bleek, in tegen
stelling tot het linker, het vermogen van prikkelvorming te 
vertonen. De hoogste spontane frequentie werd gevonden bij 
de inmonding der grote venen. 
Op de hier toegepaste methodiek is evenwel terecht veel 
kritiek geleverd: de multipele insnijdingen zullen de perfusie 
van het atrium ongetwijfeld ernstig verstoord hebben. 
Erlanger zelf, deze bezwaren inziende, herhaalde deze ex
perimenten (1910) met gei'soleerde strips uit verschillende 
delen vankatteatria. De strips werden opgehangen in een ver
warmde Lockeoplossing, waarin zij soms negentien uur lang 
spontaan bleven contraheren. Wel moest hij meestal om het 
spontane ritme op gang te brengen, eenfaradische prikkeling 
toepassen. 
Met deze methodiek was zelfs geen onderscheid vast te stel
len tussen sinus -regio en andere delen van het atrium: 
tf Strips composed wholly or in part of the sinus I septal, 
coronary and / or atrial regions, can be made rhyt hm ie al , 
and the beats have been maintained with intervals as long as 
nineteen hours. Under the same conditions the rate of beat 
in any part of these four regions is practically the same. 
This property as weIl as that of rhythmicity in general is 
therefore not dependent upon the presence of nodal tissue" .. 
Moorhouse (1913) herhaalde deze experimenten zeer zorg
vuldig; hij bestudeerde het gedrag van myocardstrips uit de 
sinus -regio, uit het gebied rond de inmonding van de sinus 

11 



coronarius en uit het septum interatriaie. Alle preparaten 
vertoonden ongeveer gelijke ritmiciteit, onafhankelijk van 
de hoeveelheid nodaal weefsel die in de spierstrips aanwezig 
was. Voorts toonden alle strips een gelijksoortige reactie op 
temperatuursveranderingen. Moorhouse concludeerde hieru~t 
dat de sinus-regio niet als een specifieke plaats van prikkel
vorming beschouwd mag worden. 
De interpretatie van deze resultaten wordt bemoeilijkt door
dat de schrijvers niet exact de plaats van prikkelvorming in 
de strips bepaald hebben. Het is zeer wel mogelijk, dat al
thans een deel van de spontane activiteit tot stand kwam vanuit 
een ectopisch focus dat veroorzaakt was door het snijden in 
de hartspier. Een sterke aanwijzing hiervoor leveren de ex
perimenten van Demoor (1923) met gei'soleerde atria van 
honden en katten. Ook het linker atrium vertoonde spontane 
contracties, waarvan echter het ritme zeer onregelmatig was 
en de contractieamplitude varieerde. Dezelfde irregulaire) 
spontane activiteit werd gevonden in het geïsoleerde onderste 
deel van het rechter atrium. Alleen in dat gedeelte van het 
rechter atrium, waar de vena cava superior eindigt, vond 
Demoor ook na volledige isolering een normaal regelmatig 
ritme: 
"En somme, I' activité rhytmée peut exister partout, mais 
tandis qu' elle est extrêmement rare dans toutes les parties 
des parais des oreillettes, elle est normale et constante dans 
Ie segment de la cave supérieure". 
Geheel andere resultaten zijn beschreven door Greene en 
Siddlt (1927), die eveneens met strips uit verschillende delen 
vankatte- en hondeharten werkten. Zij vonden in deze strips, 
uit welkhartdeel ook ap<omstig, slechts zelden een regelma
tig ritme. Toevoeging van adrenaline bracht echter in vele 
gevallen een snelle, regelmatige activiteit tot stand, die 
soms uren voortduurde. Hierbij bleek wel dat strips, die 
weefsel uit de sinus-regio ofuit de sulcus terminalis bevatten, 
gemakkelijker tot een regulair ritme gebracht konden worden 
dan andere strips. 
Ook hier moet men zich echter de vraag stellen, in hoeverre 
door adrenaline heterotope prikkelbronnen gevormd zijn. 
Menkan zich overigens met rede afvragen, of een geïsoleer
de strip enige informatie kan geven over de eigenschappen 
van het betreffende spierdeel in situ. Greene (1899) en Howell 
(1901) toonden aan dat in een niet - spontaan contraherende 
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strip spierweefsel uit de ventrikel van waterschildpadden een 
fraaie, urenlang volgehouden automatische activiteit teweeg 
gebracht- kan w9rden, door de kaliumconcentratie' van de om
gevende vloeistof te verlagen, een waarneming die ook later 
bij zoogdierharten veelvuldig is gedaan. 
Samenvattend kan vastgesteld worden, dat de bepaling van de 
spontane slagfrequentie van geïsoleerde hartdelen niet aan
getoond heeft, dat de sinus-regio de primaire pacemaker 
bevat. 
Daarentegen staat wel vast, dat, hoewel de sinus-regio een 
grote mate van. automatie bezit, ook andere hartdelen, ·het
zij van nature, hetzij door exogene invloeden een min of 
meer regelmatige, automatische activiteit kunnen vertonen. 

ad 3. Mechanische registratie van de volgorde 
waarin de verschillende hartdelen con -
traheren. 

Ookde synchrone registratie van de bewegingen van verschil
lende hartdelen heeft aanvankelijk tot elkaar tegensprekende 
conclusies geleid. 
De techniek van de synchrone registratie werd door Engelmann 
(1874) voor het kikvorshart ontwikkeld en door Lêon Frêdêricq 
als onderzoekmethode voor het zoogdierhart geihtroduceerd. 
De werkwij ze is vrij eenvoudig: op verschillende plaatsen op 
het hartoppervlak worden bewegingsopnemers geplaatst, 
meestal Marey se tamboers, die de bewegingen van het hart 
overbrengen op een schrijver. Het ligt voor de hand, ' dat 
door de traagheid van een dergelijk systeem subtiele tijds
verschillen niet tot uiting komen. 
Frêdéricq (1906) en zijn leerling Schmidt - Nielsen (1906) 
vonden met deze methodiek. dat in het hondehart het rechter 
atrium enkele honderdsten van seconden eerder contraheer
de dan het linker. Deze opvatting werd tegengesproken door 
Leontowitsch (1909), die werkte met geisoleerde, door
stroomde konijn~harten. Hij kon de volgorde van Frédéricq 
c. s. niet bevestigen. Volgens zijn waarnemingen konden beide 
atria gelijktijdig of in wisselende volgorde contraheren: 
tiEs ist sehr wahrscheinlich dass sich unter normalen Herz
kontraktionen alle Vorhofsteile gleichzeitig kontrahierentl. 
Een vermoedelijke bron van fouten in dit onderzoek was een 
onvoldoende fixatie van het los aan de perfusie-canule opge-
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hangen hart, waardoor contractie van één deel van het hart, 
de positie van andere delen kan veranderen. Een tweede 
foutenbron is de hoge slagfrequentie van het geisoleerde hart, 
waardoor de traagheid van de gebruikte apparatuur van be
slissende betekenis kan worden. 
Hoe het ook zij, latere onderzoekingen (overzicht bij Roth
berger, 1931) hebben aangetoond, dat de oorspronkelijke op
vatting van Frédêricq de juiste was. 
Lange tijd leek het of de registratie van het contractiever
loop weinig feitelijke gegevens over een specifieke sinusac
tiviteit kon verstrekken, omdat het hartdeel waarvan de con
tractie bepaald werd, niet klein genoeg gemaakt kon worden. 
Door Rylant (1930) werd echter een zeer fraaie techniek ont
wikkeld, waarbij van zeer kleine oppervlakten de contractie 
geregistreerd kon worden. Hij mat hiertoe de verandering 
van de wanddikte van het hart met een door hemzelf gecon
strueerde myograaf, die een verplaatsing van 0,2 micron 
fotografisch vergrootte tot een uitslag van 1 mm. Met deze 
myograaf bestudeerde hij de contractie van de sinus-regio in 
geïsoleerde harten van allerlei zoogdieren. Hij vond een 
samengestelde contractie, die steeds twee toppen bevatte; 
de eerste top schreef hij toe aan een klein gebied, door hem 
presinus genoemd, de tweede top zou veroorzaakt worden 
door de contractie van. het resterende deel van de sinusregio. 
Wij zullen later nog herhaaldelijk op dit belangrijke werk 
terugkomen. 

ad 4. Het effect van uitschakeling van de 8ino
auriculaire knoop en het omliggende 
weefs el. 

Alle onderzoekers die getracht hebben door uitschakeling van 
bepaalde hartdelen de functionele betekenis van deze delen op 
te sporen, herhaalden hiermee de bekende experimenten van 
stannius (1852). Met behulp van ligaturen bracht hij schei
dingen aan tussen de verschillende onderdelen van het kik
vorshart. Hij kon hiermee aantonen, dat voor een regelma
tige contractie elk hartdeel verbonden dient te zijn met de 
sinus venosus. 
Een herhaling van deze experimenten in het zoogdierhart is 
niet zonder meer mogelijk, vanwege de aanzienlijk gecom
pliceerdere bouw van dithart. Men heeft daarom allerlei an-
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dere middelen aangewend om een scheiding aan te brengen 
" tussen het gebied van de inmonding der venae cavae en de 

rest van het hart. 
Van alle methodieken echter, die gebruikt zijn ter bestude
ringvan de specifieke functie van het sino-auriculaire gebied, 
heeft er geen tot zoveel verwarring en felle discussies aan
leiding gegeven als de bestuderingvan de veranderingen in de 
hartactie na uitschakeling van dit gebied. Vooral na de ont
dekking van de sino -auriculaire lmoop hebben velen getracht 
de functie van deze structuur opte helderen door haar te ex
tirperen, zonder evenwel tot gelijkluidende conclusies te 
kunnen komen. 
Een grote groep onderzoekers vond na uitschakeling van de 
sinus -knoop een zodanige daling van de hartfrequentie, dat 
zij concludeerden dat de sinus- regio het gebied was, waar 
onder normale omstandigheden het meest frequent prikkels 
gevormd werden en dat daarom dit gebied de primaire pace
maker was. Een andere groep onderzoekers vond daarentegen 
géén grote veranderingvan de hartfrequentie na uitsch"akeling 
van het knoopgebied. 
Het vergelijken van deze elkaar tegensprekende proefresul
taten wordt ernstig bemoeilijkt door verschillen in de wij ze 
van uitschakeling der sinus-regio, de uitgebreidheid van het 
uitgeschakelde gebied, proefdier en preparaat bij de ver
schillende onderzoekers, Op de overheersende betekenis van 
de uitschakelingstechniek is het eerst gewezen door Branden
burg en Hoffmann (1911). Zij vonden een duidelijk verschil 
tussen niet-destructieve uitschakeling; waarbij het omliggen
de atriummyocard niet geprikkeld werd (reizlose Ausschal
tung), en destructieve uitschakeling, waarbij wel prikkeling 
van de atriumwand optrad (reizvolle Ausschaltung). Bij geïso
leerde, retrograad doorstroomde honde- en katteharten werd 
de activiteit van de sinus-regio opgeheven door locale afkoe
ling: 
ti Am normal schlagenden Herzen gelang es durch Abkühlung 
nur von einer einzigen Stelle aus, den Herzrhythmus zu ver
ändern, nämlich von der schmalen, kaum ! cm breiten Grenz
zone der rechten Vorkammer gegen die EinmUndung der obe
ren Hohlvene, angefangen vom Herzohrkavawinkel, dicht am 
Uebergange zur Venenwand in der Richtung auf die untere 
Hohlvene laufend und in der Mitte zwischen beiden Venen 
endigend' t • 
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Een geringe afkoeling veroorzaakte alleen een daling van de , 
frequentie. Sterke afkoeling bracht een snelle daling van de 
frequentie tot een derde van de normale waarde teweeg, ge
volgd door een periode met een constante frequentie. Hierbij 
trad dan plotseling een sterke verkorting of zelfs een omkeer 
van het A. V. -interval op. 
Schrijvers veronderstelden, dat onder laatstgenoemde om
standigheden de prikkel uitging van de A. V. -knoop. 
Eenzelfde plotselinge verandering van frequentie en con
tractieverloop werd gezien na zorgvuldig inknippen van de 
cavia -atriumgrens met een scherpe schaar. Werd echter de 
atriumwand in de omgeving van de knoop eerst mechanisch 
beschadigd en pas daarna gekoeld, dan traden heel andere 
verschijnselen op: 
"Wurde die Vorhofwand in der Gegend des Knotens verletzt 
durch wiederholt starke und ausgedehnte Vereisung, durch 
Quetschen und Zerren beim Präparieren des Herzens oder 
absichtliches Zerdrücken mit der Pinzette oder durch gewalt
sames Schneiden mit der Schere, dann blieb die Kühlung des 
Sinusknotens erfolglos und verursachte keine Verlangsamung 
mehr. Die Ursprungreize entstanden also nicht mehr im 
Sinusknoten. Trotzdem war das Intervall As (= atriumsystole) 
und Vs (:::: ventrikelsystole) unverändert, genau so als wenn 
der Sinusknoten noch die Führung hätte. 
Wir schliessen daraus, dass in den Fällen wo nach Ausschal
tung des Sinuslmotens die normale Schlagfolge erhalten ge
blieben ist, die Reizbildung nicht mehr begrenzt und durch 
die Methode der Abkühlung lokalisiert ist, sondern an mèhr
eren stellen in der Vorkammerwand erfolgt, wobei die am 
schnellsten schlagende das Tempo angibt". 
Wij hebben deze, door latere onderzoekers te weinig geci· 
teerde waarnemingen van Brandenburg en Hoffmann hier in 
extenso weergegeven, omdat zij een goede verklaring geven 
voor de verwarring die er over de gevolgen van de uitschake
ling van de knoop door excisie, destructie, verschroeiing of 
circumcisie, ontstaan is. 
Op grond van hun conclusies hebben wij de onderzoekers, die 
zich roet dit vraagstuk bezig gehouden hebben,- in drie groe
pen ingedeeld: 
a. een grote groep, die, zoals Brandenburg en Hoffmann, 

een beduidende vertraging van het hartritine zagen. 
b. een kleine groep, die na uitschakeling geen, of slechts 
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een geringe, frequentieverandering konden constateren. 
c. een groep van enkele onderzoekers, die na de uitschake

ling -een permanente stilstand van de atria za.gen, veI'ge
zeld van ventrikel-automatie. 

Groep a. 
Krehl en Romberg (1893) extirpeerden uit het hart van ver
schillende zoogdieren in situ het gebied dat de grootste ge
voeligheid voor temperatuurverandering vertoonde: zij vonden 
steeds een daling van de hartfrequentie. 
Erlanger en Blaclanan (1907) pasten dezelfde methodiek toe 
bij geïsoleerde, doorstroomde korujneha-rten. Na de exèisie 
van de sinus-regio trad een tijdelijke stilstand van het gehele 
hart op; vervolgens gingen de harten weer kloppen; meestal 
was de frequentie lager dan voor de ingreep. De pacemaker 
kon soms gelocaliseerd worden in het atriumdeel van de 
A. V. -lmoop, maar was vaak ook elders gelegen. Zij kenden 
dan ook aan het gehele atrium het vermogen van automatie 
toe. 
Lohmann(1908) schakelde bij konijnen de inmondingsplaats van 
de grote venen in situ uit door applicatie van in formaline ge
drenkte watten. Na initiële irregulariteit trad steeds een re
gulair ritme op met een lagere frequentie dan het normale 
ritme. 
Op grond van de verkorting van het A. V.-intervallocaliseer
de hij de secundaire prikkelvorming in de atrio-ventriculaire 
knoop. 
Cohn, Kessel en Mason (1911) verwijderden bij honden de 
sinuslmoop zowel van het hart in situ als van het geperfun
deerde hart. steeds trad een duidelijke hartvertraging op. 
Het A. V.-interval was echter zo wisselend, dat zij geen spe
cifieke plaats voor de secundaire pacemaker in het rechter · 
atrium konden aanwijzen. 
Zahn (1913) excideerde eveneens de sinuslmoop bij honden in 
situ en in het gei'soleerde hartpreparaat. Hij kon de secun
daire pacemaker zee-r~ exact localiseren door na de ingreep 
de plaats te bepalen waar temperatuursveranderingen de 
grootste invloed hadden op de hartfrequentie. Dit bleek door
gaans het bovenste deel van de atrio -ventriculaire knoop te 
zijn. 
Eyster en Meek (1916) isoleerden in situ bij honden de knoop 
door gedeeltelijke of gehele circumcisie. Als de verbinding 
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van de sino-auriculaire knoop met het atrium geheel verbro
ken werd, verminderde de hartfrequentie tot + 70 % van de 
uitgangswaarde. In + 85 % van de gevallen was "de secundaire 
pacemaker gelocaliseerd in het ventriculaire deel van de 
atrio -ventriculaire lmoop, in de overige gevallen in het 
atriale deel. 
Dezelfde auteurs (1922) verwijderden bij honden onder asep
tische omstandigheden de sino-auriculaire knoop, waarna de 
wond weer gesloten werd. De dieren werden in leven gehou
den en- op gezette tijden werd het elektrocardiogram geregis
treerd. Het A. V. -interval bleek direkt na de operatie sterk 
verkort, soms zelfs negatief te zijn; later werd dit altijd 
positief, doch korter dan normaal. De pacemaker werd ge
localiseerd in het atriumdeel van de atrio -ventriculaire 
knoop. 
Rylant (1926) herhaalde deze experimenten eerst bij honden, 
later bij allerlei andere zoogdieren, en verkreeg dezelfde 
resultaten. Daar hij echter de mogelijkheid, dat de ingreep 
zelve schade toebracht aan de conductiviteit van het atrium, 
niet uitgesloten achtte, breidde hij deze techniek op ingeni
euze wijze uit. Na excisie van de sinus-regio maakte hij in 
het rechter hartoor een opening, waarin de uitgesneden knoop 
gehecht werd. Het bleek, dat in de meeste gevallen niet alleen 
de geimplanteerde lmoop zijn activiteit behield, doch ook, 
naar het e. c. g. uitwees, de hartfrequentie bepaalde, voor
dat een anatomische verbinding tot stand gekomen kon zijn. 

Groep b. 
Jaeger (1910) vernietigde in situ bij katten en honden de sino
auriculaire knoop door verschroeiing; de uitgebreidheid van 
de laesie werd histologJ.sch gecontroleerd. Hoewel de knoop 
geheel verwoest werd, trad geen duidelijke verstoring van 
het ritme op. 
Magnus -Alsleben (1911) paste excisie toe in geïsoleerde, 
retrograad geperfundeerde konijneharten. Na uitsnijden van 
de sinusknoop trad geen daling van de frequentie op. Histolo
gische controle van het geëxideerde weefsel vond niet plaats. 
Uit zijn beschrijving wordt daarbij niet duidelijk, hoe groot 
het uitgesneden stuk precies was. 
Flack (1911) gebruikte compressie en excisie voor de uitscha
keling van de lmoop bij konijnen en honden in situ: 
"L' excision ou l' écrasement du noeud sino -auriculaire et du 
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sulcus terminalis de His ne provoque pasl'arrêtdu coeur; Ie 
rhythme conserve sa frêquence (lapin) , ou prêsente un léger 
ralentissement (chien)" . 
Het ontbreken van een histologische controle moet juist hier 
als een tekortkoming aangemerkt worden. Het geconstateerde 
verschil tussen het konijne - en hondehart komt zeer wel 
overeen met het histologische onderzoek van Ganter en Zahn 
(1912). die vonden, dat de sino-auriculaire knoop bij konijnen 
veel verder naar de vena cava inferior doorloopt dan bij hon
den. Een verklaring voor het uitblijven van een frequentieda
ling in de experimenten van Flack met het konijnehart zou 
dan liggen in een te geringe omvang van de laesie. 
Lêon Frédéricq (1926) vernietigde bij honden in situ de si
nus-regio door extirpatie, verschroeiing of compressie. De 
uitschakeling van de knoop had geen effect: 
"Dans mes expêriences, les effets de la suppression du noeud 
de Keith-Flack ont étê nuls ou insignifiants. J'ai notê, dans 
un certain nombre de cas, un léger ralentissement de rhythme, 
dans d'autres une accélération. Je n'ai observê ni l'arrêt 
temporaire du coeur, ni Ie renversement du rhythme, ni 
I' êtablissement du rhythme nodal. Dans certains cas, l' inter
valle SA -SV était normal, dans d'autres il êtait réduit lêgè
rement". 
Deze resultaten lijken zo sterk op die van Brandenburg en 
Hoffmann, dat aangenomen mag worden, dat Frêdéricq door 
zijn vrij grove wijze van uitschakeling een ectopisch focus 
veroorzaakt heeft" waardoor de hartcontractie vanuit een on
fysiologische pacemaker tot stand gebracht werd. De auteur 
zegt niets over de regulariteit van het ritme na de ingreep, 
doch uit het geringe aantal gepubliceerde curves blijkt, dat 
de duur van de diastole na de Îl~greep riiet meer con~tant is. 

Groep c. 
Langendorff en Lehmann .(1906) bepaalden bij gei'soleerde, 
retrograad geperfundeerde harten de plaats,. waar· tempera
tuursveranderingen ·de sterkste invloed op de ,sIq.gfrequentie 
hadden. Dit bleek ·de sinus-.regio-te zijn. Vervolgens werd dit 
deel geëxcideerd. Zij zagen daarop steeds een permanehte 
stilstand van beide atria optreden, terwijl de ventrikels een 
langzaam eigen ritme ontwikkelden. 
Hering (1907) stelde bij door verbloeding stervende honde
harten vast, dat door een snede in de sulcus terminalis de 
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beide atria meestal tot stilstand gebracht konden worden. 
Het ontbreken van een secundaire atrium -automatie in beide 
experimenten kan verklaard worden door de slechte staat 
waarin het preparaat verkeerde: bij Langendorff en Lehmann 
is waarschijnlijk door de incisie de perfusie van de atrium
wand sterk gestoord, terwijl bij Hering vermoedelijk een 
anoxie van de atriumwand optrad. 
Latere onderzoekers hebben in elk geval deze waarnemingen 
nooit kunnen bevestigen. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat destructieve uitschake
ling van het gebied van de sino-auriculaire lmoop meestal een 
verschuiving van de pacemaker naar de atrio -ventriculaire 
knoop ten gevolge heeft. In een aantal gevallen kon deze ver
schuiving niet aangetoond worden. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen, dat door de heftige irritatie van het atrium
weefsel tijdens het uitschakelen van de sinus-regio in al deze 
gevallen een ectopische pacemaker in het atrium is ontstaan. 
Naast Brandenburg en Hoffmann zijn er niet veel onderzoekers 
geweest, die methodieken, welke het weefsel niet prikkelen, 
voor de uitschakeling van de sino-auriculaire knoop gebruikt 
hebben. 
Ganter en Zalm (1912) pasten op verschillende zoogdierhar
ten een puntvormige sterke afkoeling toe. Zij vonden, onaf
hankelijk van Brandenburg en. Hoffmann, eveneens een snelle 
frequentiedaling., gevolgd door een constant ritme met een 
sterk verkort atrio -ventriculair interval. 
Een geheel nieuwe techniek voor uitschakeling van de 8ino
auriculaire knoop werd geihtroduceerd door Rothberger en 
Scherf (1926). Zij stelden bij honden de knoop in situ bloot 
aan tijdelijke of permanente ischaemie door afklemming of 
door onderbinding van de voedende arteriën. Na een isc hae
mie van 1-2 minuten zagen zij steeds een daling van de fre
quentie en een sterke verkorting van hef atrio-ventriculair 
interval. De functie van de sino -auriculaire knoop als pri
maire pacemaker bleek hierbij slechts tijdelijk opgeheven te 
zijn, want tij dens verwarming van de sinus-regio keerde het 
normale activatiepatroon terug. Hieruit kan opgemaakt wor
den dat tengevolge van de ischaemie, de spontane prikkel
vorming niet geheel opgeheven wordt, maar alleen trager 
plaats vindt en klaarblijkelijk zo traag dat de A. V. -lmoop 
thans eerder tot ontlading komt. Wordt nu door verwarming 
de prikkelvorming in de S. A. -knoop versneld, dan kan deze 
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zijn leidende functie weer terugkrijgen. De auteurs merken 
daarvan op: 
"Es muss angenommen werden dass der A. V. -Knoten nur 
infolge seiner höheren Frequenz die Oberhand gewinnt" (tij
dens de ischaemie van de S. A. -lmoop). Dit bleek ook uit het 
feit, dat na opheffing van de ischaemie het normale prikkel-
verloop terugkeerde. . 
Fogelson (1929), die deze waarnemingen met dezelfde me
thodiek bevestigde. stelde voorts vast, dat een ischaemische 
knoop ook door accelerans -prikkeling weer als pacemaker 
kan gaan funger~n. 

ad 5. Bestudering van de invloed van locale 
applicatie van pharmaka. 

De bestudering van de effecten van locale applicatie vanphar
maka op de sino -auriculaire knoop is uitsluitend het werk 
geweest van Flack (1910, 1911) . Doormiddel van experimen
ten waarbij hij excisie van de knoop toepaste, meende hij 
aangetoond te hebben, dat de sino ..,.auriculaire knoop geen 
specifieke functie als pacemaker had. Voornamelijk op his
tologische gronden nam hij aan, dat de sino-auriculaire lmoop 
en de atrio -ventriculai re knoop beschouwd moesten worden 
als de contactplaatsen tussen extra-cardiale zenuwen en 
hartspier; hij vergeleek derhalve de knoop met de motorische 
eindplaat. Hij meende dat deze hypothese bevestigd werd door 
zijn vondst, dat na locale applicatie van atropine, curare en 
nicotine op het, gebied· van de. sino -auriculaire lmoop, geen 
verandering van de hartfrequentie optrad, maar wel de wer
king van de nervus vagus tijdelijk opgeheven werd. 
Marchand en Meyer (1912) zagen echter de vagusfunctie ook 
teloor gaan na applicatie van nicotine op het rechter atrium 
tussen de inmondingen van de venae pulmonales en de vena 
cava superior. Frédéricq (1914) toonde aan, dat applicatie 
van nicotine elders op het rechter atrium de vaguswerking 
eveneens opheft. Men moet daarom aanneID:,en, dat Flack niet 
uitsluitend de knoop beihvloed heeft, maar door diffusie een 
gegeneraliseerd effect op de gehele atriumwand veroorzaakte. 
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ad. 6. Invloed van de locale temperatuursver-
anderingen op de hartfrequentie. 

Reeds door GaskeIl (1882) en Engelmann (1896) werd aange
toond dat de frequentie van het hart van koudbloedige dieren 
zich wijzigde bij verandering van de temperatuur. Met be
hulp van verwarming of afkoeling van kleine stukj es van het 
hartoppervlak ontdekten zij vervolgens dat voor de sterkte 
van de frequentieverandering de plaats van de verwarming 
of afkoeling van grote betekenis was. Alleen wanneer de 
sinus venosus verwarmd of afgekoeld werd, traden duidelijke 
frequentieveranderingen op. 
McWilliam (1888) was vermoedelijk de eerste, die gelijk
soortige experimenten bij zoogdierharten in situ deed. Hij 
vond dat een lichte verwarming van de inmonding der vena 
cava superior een duidelijke frequentieverhoging gaf, terwijl 
eenzelfde verwarming van de ventrikel de frequentie niet 
wijzigde. 
Hoewel vele onderzoekers deze locale invloed van de tempe
ratuur op de hartfrequentie hebben gebruikt als een methode 
om de plaats van de pacemaker te bepalen zonder het hart te 
beschadigen, is er slechts een gering aantal onderzoekingen 
verricht, die tot doel hadden de temperatuurgevoeligheid van 
de sinusknoop nauwkeurig te bepalen, om aldus tot een exacte 
localisatie van de pacemaker te komen. 
Adam (1906), voortbouwend op niet -gepubliceerde waarne
mingen van Praetorius, bepaalde zeer zorgvuldig d. m. v. 
locale applicatie van warmte en koude de plaats van prikkel
vorming in geïsoleerde, doorstroomde harten van katten en 
konijnen. Hij concludeerde hieruit: 
"Der wirksame Bezirk, dessen Erwärmung die Herztätigkeit 
beschleunigt, dessen Abkühlung sie verlangsamt, liegt an und 
zwischen den Mündungen der beiden Hohlvenen, erstreckt 
sich jedoch etwa in Dreiecksform bis zur Basis des rechten 
Herzohres. Die empfindlichste Stelle, von der aus die Herz
tätigkeit sich run sichersten beeinf1üssen lässt, ist die zwi
schen den Mündungen der Hohlvenen, näher der unteren, ge
legene Partie der Vorhofswand". 
Gebruik makend van een thermode, waarmee de temperatuur 
van een zeer klein oppervlak geleidelijk veranderd kon wor
den, hebben Ganter en Zahn (1912) deze experimenten her
haald en uitgebreid bij harten in situ van katten, honden, 
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geiten, apen en konijnen. Zij bepaalden nauwkeurig het punt 
met de grootste gevoeligheid voor temperatuursverandering; 
nadien werd- dit punt histologisch onderzocht: 
"Bei Katzen, Ziegen, Runden undAffen ist 'das Vorhandensein 
eines eng umschriebenen, scharf ausgezeichneten Punktes 
charakteristisch, dessen Erwärmung oder Abkühlung die 
Tätigkeit des Herzen tn ganz ausgeprägterWeise beeinflüsst. 
Erwärmung führt stets zu einer Erhöhung, Abkühlung zu 
einer Verminderung der Frequenz. Dieser Punkt entspricht 
genau dem von Koch als Kopfteil (des Sinuslmotens) bezeich
neten Gebiet' , . 
Daarentegen was bij konijnen het punt van grootste gevoelig
heid niet scherp af te bakenen. Dit kwam goed overeen met 
hun histologisch onderzoek, waarbij zij in het konijnehart een 
in vergelijkingmet andere zoogdieren abnormaal lange lmoop 
vonden. Het nodale weefsel vormde een streng die van de 
cava-atriumhoek doorliep tot vlakbij de inmondingsplaats van 
de vena cava inferior. Door thermoden met een zeer klein 
aanrakingsvlak te gebruiken, was het hun mogelijk de gevoe
ligheid van verschillende delen van de knoop te vergelijken: 
liEs war stets ein Punkt vorhanden, der sich durch eine be
sonders st arke Beeinflussbarkeit auszeichnete, dessen Er
wärmung grösste Frequenzsteigerung, dessen Abkühlung die 
bedeutendste Frequenzverminderung zur Folge hatte" . 
In vele gevallen was afkoeling van dit punt voldoende om de 
activiteit van de gehele sinus zodanig af te remmen dat zijn 
functie overgenomen werd door de atrio-ventriculaire knoop. 
Soms was het echter nodig een veel groter deel van de knoop 
af te koelen. Niettemin concludeerden de auteurs, "dass den 
einzelnen Ab schnitten des Knotens eine verschiedene Wertig
keit zukommt. Dies geht auch besonders deutlich daraus 
hervor, dass bei Ausschaltung des führenden Punktes ver
mittels Abklemmung, die restierenden Teile nur ein geringere 
Zahl von Reizen zu bilden vermögen". 
De auteurs zijn er echter niet in geslaagd aan te tonen, dat 
door locale afkoeling van een bepaald sinusgedeelte de plaats 
van prikkelvorming verschuift naar een ander sinusgedeelte. 
Experimenten met twee thermoden van verschillende tempe
ratuur brachten een frequentie teweeg, die overeenkwam met 
het gemiddelde der thermode -temperaturen. 
Helaas is deze methodiek sindsdien nooit meer toegepast, 
hoewel zij nog immer als een der fraaiste mag gelden. 
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ad 7. Extracellulaire meting van de elektri
sche spieractiviteit; bepaling van de 
plaats van primaire negativiteit. 

Nadat door Kölliker en Müller (1855) met behulp van het 
spierzenuwpreparaat van de ldkvors aangetoond was, dat de 
contractie van het hart gepaard ging met een elektrische ac
tiviteit, is een reeks publikaties verschenen over de aard 
van deze activiteit en de relatie daarvan tot de contractie. 
Uit deze onderzoekingen (Donders, 1872; Engelmann, 1873; 
Burdon-Sanderson en Page, 1878; WalIer, 1889), werd dui
delijk dat de elektrische activiteit opgevat kan worden als een 
gebied van negatieve lading, dat zich snel over de hartspier 
verplaatst. De metingen waren aanvankelijk echter weinig 
nauwkeurig. Eerst na Einthoven's constructie van de snaar
galvanometer kon de elektrische activiteit van het hart nader 
geanalyseerd worden. 
In 1910 hebben verschillende onderzoekers de elektrische 
registratiemethode toegepast om de plaats van de pacemaker 
in het hart te localiseren. De theoretische grondslag was 
eenvoudig en niet aan discussie onderhevig. De plaats, waar 
de prikkel begint, moet het eerste negatiefworden t. o. v. het 
overige hartweefsel. Wybauw (1910), die aanvankelijk ge
werkt had met synchrone registratie van de bewegingen der 
vena cava superior en het atrium van het hart van honden en 
konijnen in situ, ging als eerste over op de bepaling der 
primaire negativiteit, omdat hij deze methode exacter achtte. 
Hij concludeert: 
"La contraction de I' oreillette droite dêbute en un endroit 
du sillon venoso-auriculaire supêrieur, plus près de la base 
de I' auricule que Ie milieu du sillon, c' est à dire en un endroit 
qui correspond au siège du noyau du sinus, récemment dêcou
vert par les histologistes ..... C'est Ie noyau sino -auricu
laire qui est Ie premier point de l'oreillette devenant électro
négatif à chaque systole". 
In hetzelfde jaar werden door Lewis, Oppenheimer en Oppen
heimer de resultaten gepubliceerd van een identiek onderzoek 
bij honden. De schrijvers kwamen tot vrijwel dezelfde con
clusies, die hier van nog grotere waarde zijn, omdat na af
loop van ieder experiment de plaats van de sino - auriculaire 
lmoop histologisch bepaald werd. Zij vonden dat in vrijwel 
alle gevallen de negativiteit primair optrad in de grootste 
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massa (kop) van de sino -auriculaire knOOPt precies in de 
cava-atriumhoek. Dit komt niet geheel overeen met de loca
lisatie van Wy15auw, die.de primaire negativiteit in het mid
den van de knoop plaatste. De vorm der elektroden, dÎe deze 
onderzoekers gebruikten, maakte het echter onmogelijk om 
het punt van primaire negativiteit binnen 5 mrn nauwkeurig 
vast te stellen. 
Sulze (1913) merkte daarom terecht op: 
"Es wird bei dieser Art der Ableitung (van Wybauw en Lewis) 
keineswegs nur der Aktionsstrom eines eng umschriebenen 
Gebietes aufgezeiclmet, sondern die erhaltenen Kürven stel
len gewissermassen die Resultante aus den eleKtrischen 
Vorgängen dar, die sich auf einem viel grösseren Gebiet 
abgespielt haben ..... Auch ist die Geschwindigkeit der 
Schreibfläche bei Lewis, wie bei Wybauw viel zu gering um 
feinere zeitliche Unterschiede, auf die es hier ankommt, 
feststellen zu können". 
Zelf verrichtte hij experimenten op hondeharten in situ met 
de "differential-elektrode" van Clement (1912), waarbij het 
contact met het hartoppervlak gemaakt werd door in zoutop
lossing gedrenkte wollen draadjes. Ook bij vond toen t dat 
het gebied van de sinusknoop de eerste activiteit vertoonde, 
maar dat de localisatie van de primaire negativiteit niet 
altijd gelijk was. Daarom paste hij metingen toe met twee 
elektroden, geplaatst binnen het sino -auriculaire gebied; de 
geregistreerde tijdverschillen waren echter zo gering, dat 
niet vastgesteld kon worden, op welkpunt de activiteit begon. 
Het was in elk geval duidelijk, dat dit punt vlak bij de cava
atriumhoek gelegen moest zijn. Sulze heeft geen histologische 
controle van zijn preparaten uitgevoerd. 
Ook Eyster en Meek (1913-1914) localiseerden, toen zij de 
plaats van de primaire negativiteit bij hondeharten in situ 
bepaalden, de pacemaker in de sinuslmoop. Meestal was de 
kop van de knoop het leidende deel. 
Door Rylant (1930) werd een buitengewoon zorgvuldig onder
zoek gedaan naar het gebied van primaire negativiteit bij 
harten van verschillende zoogdieren, zowel in situ als in het 
gei"soleerde rechter atrium. Hij introduceerde hierbij de 
kathodestraaloscillograaf als registratiemiddel, die in tegen
stelling tot de snaargalvanometer, geen traagheid bezit. Hij 
vond dat een klein, ongeveer 1 mm2 groot gebied, gelegen 
tussen de vena cava en de sinusknoop, 3-5 msec eerder ne-
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gatief werd dan de grote massa van de sino -auriculaire knoop. 
Hij noemde dit geb'ied de presinus en toonde, zoals wij onder 
2 reeds vermeldden, vervolgens aan, dat deze presinus, ook 
eerder contraheert dan de rest van de sinuslmoop. Voorts 
zag hij, dat zowel de elektrische als de mechanische activi
teit van de gehele sino -auriculaire knoop aan die van het 
atrium voorafging. Hij concludeerde daarom: 
"Le battement du coeur du mammifère, spontané et rhythmé, 
ne nart donc pas, ni dans Ie sinus, ni dans l'oreillette droite, 
mais bien dans une région extrêmement limitée située ent re 
la veine cave supérieure d'une part, et le sinus de l'autre. 
Ce territoire travailIe exactement comme Ie sinus. Sa con
traction sini.ple est suivie par l'activité du sinus, qui rêprê
sente la somme d'activités parcellaires successives surgis
sants apparamment dans un système réprésenté par un 
ensemble de territoires autonomes fonctionellement, et ulté
ri eu rem ent par I' activité de I' oreillette" . 
Er zijn nadien weinig pogingen gedaan om deze belangrijke 
waarnemingen van Rylantte bevestigen. In 1955 publiceerden 
van der Kooi e. a. de resultaten van een zorgvuldig onderzoek 
betreffende de elektrische activiteit van de sino -auriculaire 
knoop van het hondehart in situ (in 1957 door van der Kooi 
uitgebreid beschreven in zijn proefschrift). Slechts in een 
zeer klein gebied van het rechterboezemmyocard werden bij 
unipolaire afleiding volledig negatieve QS -complexen aange
troffen. Deze complexen werden uitsluitend gevonden in het 
eerst geactiveerde deel van de boezem. Dit gebied kwam 
anatomisch overeen met de sinusknoop en bevond zich onge
veer 1 cm van de cava-atriumhoek in de richting van de 
staart van de sinuslmoop. Met behulp van een differentiële 
elektrode t waarvan de multipele afleidpunten zich op een af
stand vaD. slechts enkele tienden van millimeters van elkaar 
bevonden, werd vastgesteld dat de elektrische activiteit van 
hetpacemakergebied een specifiekpatroon bezit. In het gewo
ne boezemmyocard wordt met deze methode een snelle enkel
voudige spike afgeleid. Zijn amplitude is het hoogst, indien in 
de voortplantingsrichting van het activatiefront wordt afgeleid. 
De pacemaker daarentegen veroorzaakt een complex, be
staande uit een groot aantal (15 tot 25) zeer snelle, multifa
sische spikes van laag voltage. Dit complex werd uitsluitend 
gevonden in het zeer kleine gebied van de sinusknoop , dat 
tijdens iedere hartcyclus het eerst negatief wordt. Voorts 
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bleek dat het overige gedeelte van de anatomische sinuslmoop, 
kort na deze primaire negativiteit een enkelvoudige, snelle 
spike te zien gaf en zich dus gedroeg als gewoon boezem
myocard. 
Samenvattend kan vastgesteld worden dat de bepaling van de 
plaats van de primaire negativiteit ongetwijfeld de beste 
methode is voor de localisatie van de pacemaker. De onder
zoekingen, waarbij deze werkwijze werd toegepast, hebben 
bewezen, 'dat de prikkels voor de hartcontractie gevormd 

"worden in de sino-auriculaire knoop. Het is echternietwaar
schijnlijk, dat de gehele anatomische sinusknoop als pace
maker fungeert. Er zijn vele aanwijzingen dat slechts een 
gedeelte spontaan tot ontlading komt; het overige weefsel zal 
dan van hieruit geprikkeld worden. 
In de volgende paragrafen zullen wij nagaan, welke processen 
aan de spontane ontlading van de spiervezels in de knoop van 
Keith - Flack ten grondslag kunnen liggen. 

b. De elektrische activiteit van de vezels van de sino -auri
culaire knoop. 

Alvorens de literatuur betreffende de elektrische activiteit 
van de pacemakervezels in de sino -auriculaire knoop te be
spreken, zullen wij een kort -overzicht geven van de elek
trische eigenschappen van hartspiervezels in het algemeen en 
de door ons gebruikte terminologie definiëren. 
In alle tot "dusverre onderzochte dierlijke cellen kan een elek
trisch spanningsverschil gemeten worden tussen het inwendige 
van de cel en haar buitenzijde: de (trans)membraanpotentiaal. 
Bij de groep der zgn. prikkelbare weefsels (voornamelijk 
zenuwcellen en spiercellen) veroorzaakt een supraliminale 
prikkel een sterke verandering van de transmembraanpoten
tiaal. Deze verandering ontstaat ter plaats~" van de~ prikkel en 
wordt hiervandaan voortgeleid, soms met grote snelheid. 
Deze voortgeleide potentiaalverandering is de actïepotentiaaL 
Wij zullen later uitvoerig de door ons gebruikte methodiek van 
membraanpotentiaalmetingbespreken; thans zij slechts vast
gesteld, dat de membraanpotentiaal betrouwbaar gemeten kan 
worden met behulp van een uitèrst dunne micro- elektrode die 
in de celinhoud wordt gestoken. In niet -geprikkelde toestand 
blijkt dan de binnenzijde van de plasmamembraan negatief 
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geladen te zijn ten opzichte van de buitenzijde. Na een supra
liminale prikkeling wordt in korte tijd het potentiaalverschil 
aanzienlijk lager, in sommige weefsels daalt het tot nul. 
Meestal treedt zelfs een ompoling van het potentiaalverschil 
op. Dit gehele proces is de depolarisatie: het eerste gedeelte 
van de actiepotentiaal. De eventueel optredende ompoling 
noemt men de overshoot. 
De depolarisatie wordt onmiddellijk gevolgd door een herstel 
van de oorspronkelijke ladingstoestand van de membraan: dit 
is de repolarisatie, het tweede gedeelte van de actiepoten
tiaal. Onder bepaalde omstandigheden overschrijdt de mem
braanpotentiaal de normale waarde van de rustpotentiaal; in 
dat geval spreekt men van hyperpolarisatie . 
In de vezels van de hartspier worden alle hierboven beschre
ven ladingstoestanden van de membraan aangetroffen; zij 
kunnen in vijf fasen worden ingedeeld: 
fase 0: de snelle depolarisatie, inclusief de eventueel optre
dende overshoot. 
fase 1, 2 en 3:. de langzamer verlopende repolarisatie. Men 
heeft deze in drie opeenvolgende fasen ingedeeld, omdat het 
proces zich meestal niet met een constante snelheid voltrekt. 
Vaak is er een snel begin (fase 1), gevolgd door een vertra
ging, soms zelfs door een totale stilstand van het repolari
satieproces, waardoor gedurende kortere of langere tijd de 
membraan een lage potentiaal handhaaft (fase 2 of plateau
fase) . Tenslotte treedt wederom een snelle terugkeer tot de 
oorspronkelijke rustpotentiaal op (fase 3). 
fase 4: de tijd tussen twee actiepotentialen in: de elektrische 
diastole. 
Sinds de ontwikkeling van de micro -elektrodetechniek door 
Ling en Gerard (1949) zijn zeer veel gegevens verkregen over 
de transmembraanpotentialen van vezels uit verschillende 
delen van het hart van allerlei soorten dieren (overzicht bij 
Hoffman en Cranefield, 1960). In alle tot nu toe onderzochte 
harten werd een kenmerkend verschil gevonden tussen de 
elektrische activiteit van de vezels uit het gewone myocard 
(atrium en ventrikel) en het gespecialiseerde weefsel (sino
auriculaire knoop, atrio -ventriculaire knoop en Purkinje
vezels). In het gewone myocard wordt in de periode tussen 
de actiepotentialen (fase 4) een constante rustpotentiaal ge
vonden, waarvan de grootte verschillend is in atrium en ven
trikel; verder is de grootte afbankelijk van de diersoort. Bij 
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prikkeling van de gewone myocardvezel treedt een plotselinge, 
snelle depolarisatie op, waarvan de snelheid gedurende het 
gehele proces vrijwel constant is (+ 80 Volt per seconde). 
In het gespecialiseerde hartweefsef daarentegen vindt gedu
rende de elektrische diastole een geleidelijke afname plaats 
van de rustpotentiaal: de diastolische depolarisatie. In tegen
stelling tot de depolarisatiefase van de actiepotentiaal wordt 
de diastolische depolarisatie niet over het hart voortgeleid. 
Het is dus een uitsluitend locaal fenomeen, dat in sterkte van 
vezel tot vezel zeer verschillend is. In één vezel echter 
blijft de sterkte van -de diastolische depolarisatîe gedurende 
vele cycli constant. De langzame diastolische depolarisatie 
gaat min of meer geleidelijk over in de snelle, systolische 
depolarisatie (fase 0), het begin van de actiepotentiaal, welke 
wel naar omliggende vezels voortgeleid wordt. Algemeen 
neemt men aan, dat de siastolische depolarisatie de basis 
vormt voor een automatische activiteit; hieruit volgt dat ie
dere vezel, die tijdéns de diastole depolariseert, potentieel 
als pacemaker kan fungeren. Hij zal spontaan vuren, als de 
di astolis che depolari satie de drempelwaarde (triggering level) 
voor het oproepen van de actiepotentiaal bereikt: men spreekt 
dan van een ware pacemaker. Het merendeel van de potenti
ele pacemakervezels in de sino-auriculaire knoop wordt ech
ter v66rdat hun diastolische depolarisatie de triggering level 
bereikt reeds door een eerder vurende pacemaker tot ontla
ding gebracht. Men spreekt dan van latente pacemakers. 
De frequentie, waarmee een pacem,akervezel spontaan vuurt, 
is afhankelijk van: 
1: de snelheid van de diastolische depolarisatie; 
2: het verschil tussen de ru stp ot enti aal aan het begin van de 

elektrische diastole en de triggering level voor de actie
potentiaal. 

Verandering van één van beide zal dus een vertraging ofver
snelling van het ontladingsritme ten gevolge hebben. 

Reeds voordat de micro -elektrode toegepast kon worden om 
de elektrische activiteit van pacemakervezels intracellulair 
te meten, werd het bestaan van een diastolische depolarisatie 
vermoed. Ishikawa (1924) vond bij kikkers, dat gedurende de 
diastole de elektrische prikkelbaarheid van de sinus venosus 
geleidelijk toenam. Daarentegen was volgens hem en vele 
anderen de prikkelbaarheid van de andere delen van het hart 
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gedurende het laatste deel van de diastole constant. 
Door Eccles en Hoff (1934) werd in situ bij katten het prikkel
baarheidsverl~p van het pacemakergebied tijdens de diastole 
bepaald. Zij vonden, dat de prikkelbaarheid aanhet einde van 
de diastole vrijwel niet toenam. Voorts konden zij, zelfs bij 
zeer gevoelige afleiding, geen verandering van de oppervlakte
potentiaal gedurende de diastole registreren . . Hun conclusie 
luidde: 
"The setting up ofthe impulse cannotbe preceded by a gradual 
diminution in the polarization of the conducting membrane. 
The changes in this membrane signalied by the beginning of 
the action potential of the beat must be impressed on it by 
some other mechanism in which the gradual preliminary 
changes must have been occuring". 
Deze resultaten kunnen thans verklaard worden uit het feit, 
dat de sino - auriculaire knoop dicht verweven is met gewoon 
atriummyocard. Vermoedeiijkhebben zij met hun elektrische 
prikkeling nooit de pacemaker selectief geprikkeld, doch 
steeds ook de omliggende atriumvezels, waarvan inderdaad 
de prikkelbaarheid tijdens het laatste deel van de diastole 
constant is. 
Arvanitaki (1937) vond, dat de prikkelvorming in het hart van 
de slak voorafgegaan werd door geringe potentiaalverande
ringen. Het feit, dat deze waarneming gedaan werd bij dit 
weinig gebruikte proefdier, heeft lang aan de algemene gel
digheid doen twijfelen. De opvatting van Arvanitaki kreeg 
echter belangrijke steun uit de experimenten van Bozler (1943). 
Hij slaagde erin om soortgelijke "prepotentialen" aan te 
tonen in spontaan kloppende strips uit verschillende delen van 
harten van kikkers, schildpadden, konijnen, katten en honden. 
Hij leidde monofasisch af door één van de afleidingselektro
den te plaatsen op een door afklemming geinactiveerd strip
gedeelte. Het is waarschijnlijk, dat hij door de sterke mecha
nische prikkeling, waaraan de preparaten onderhevig waren, 
voornamelijk ectopische foei bestudeerd heeft. 
Ter plaatse van de pacemaker, die hij loealiseerde door de 
plaats van primaire negativiteit te bepalen, vond hij, dat de 
actiepotentialen voorafgegaan werden door een geringe afname 
van de membraanpotentiaal: de prepotentiaal. Deze prepoten
tialen ontstonden in het pacemakergebied en werden niet 
voortgeleid. 
In de sinus venosus van de kikvors werden deze prepotentia-
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len in het gehele preparaat gevonden. Soortgelijke prepoten
tialen werden door Bozler aangetoond in strips van ureter
spier en in kunstmatigtot automatie gebrachte skeletspieren. 
Aan alle twijfel over het bestaan van een prepotentiaal (dia
stolische depolarisatie) in pacemakervezels werd een eind 
gemaakt door Draper en Weidmann(1951) door directe meting 
van de transmembraanpotentialen in Purkinjevezels. 
Zij werkten voornamelijk met gefsoleerde bundels Purkinj e
vezels van honden. Met behulp van glazen, met 3 Mol KCI 
gevulde micro -elektroden werd het spanningsverschil over 
de membraan gemeten·. In talrijke preparaten werd gedurende 
de diastole een geleidelijke daling van de rustpotentiaal waar
genomen, meestal gevolgd door een abrupte overgang in de 
snelle depolarisatie: het begin van de elektrische systole. 
Nog meer zekerheid werd verkregen uit intracellulaire span
ningsmetingen in het kikvorshart door Trautwein en Zink 
(1952). Zij vonden een duidelijk verschil in elektrische acti
viteit van vezels uit de sinus venosus en het gewone myocard: 
"Das normale Arbeitsmyokard zeigt, dass das Membran 
Potential während des Schlagintervalls konstant bleibt. Wäh
rend der Erregung erfolgt dann plötzIich, ohne Übergang, 
aus völliger Ruhe aus, die Umladung. Andere Verhältnisse 
finden wir am Sinusknoten. Man erkennt deutlich, dass das 
Membran Potential nicht konstant bleibt, sondem eine lang
same Depolarisation stattfindet. Nach Erreichen eines kri
tischen Punktes erfolgt mit einer &"~wissen Tr~heit, im 
Gegensatz zum Arbeitsmyokard, der Ubergang in die schnelle 
Phase der Umladung" . 
Door West (1955) werd vervolgens in geïsoleerde konijne
atria vastgesteld, dat vezels uit de sino -auriculaire regfo 
van zoogdieren eveneens een langzame depolarisatie vertonen 
gedurende de diastole. Buiten het sino -auriculaire gebied 
werden overal in het atrium dezelfde transmembraanpoten
tialen gevonden: een constant potentiaalverschil tijdens de 
diastole van gemiddeld 78 m V en een plotselinge, snelle de
polarisatie van 92 m V, terwijl de duur van de actiepotentiaal 
150-200 msec. bedroeg. In een ongeveer driehoeldge zone 
terplaatse van de inmondingdervena cava superior, mediaal 
van het rechterhartoor , werden typische pacemaker poten
tialen geregistreerd: 
"Here diastolic prepotentials exist, depolarization with elec-
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trical systole is relatively slowand repolarization follows a 
slow, convex course. The average value ofthe restingpoten
tial is lower than elsewhere in the atrium (56 mV) and in 
those cells that most closely represent paceinaker activity, 
overshoot is usually absent". 
Hij nam aan, dat slechts een deel van de vezels met een dia
stolische depolarisatie als pacemaker fungeerde. Teneinde' 
vast te kunnen stellen welke vezels dit waren, bepaalde hij 
het tijdsinterval tussen de snelle depolarisatiefase en de ac
tivatie van een vast referentiepunt op het atrium. Depolari
satie trad het eerst op in de staart van de sino -auriculaire 
lmoop. De vezels daar ter plaatse depolariseerden 150 msec. 
eerder dan het referentiepunt. 
Door acetylcholine aan de badvloeistof toe te voegen, terwijl 
twee micro - elektroden in het pacemaker - gebied gestoken 
waren, kon hij aantonen, dat ten gevolge van de applicatie van 
het pharmakon de pacemaker verschoof naar een ander deel 
van de sino -auriculaire regio. De geleidelijke overgang van 
de langzame, diastolische depolarisatie in de actiepotentiaal 
veranderde bij de oorspronkelijke pacemaker in een abrupte 
overgang. 
Een verdergaande analyse van de functionele verhoudingen 
van de nodale vezels, zowel onderling als ten opzichte van 
het gewone atriummyocard, werd tot stand gebracht door 
Hoffman en zijn leerlingen (Hoffman, 1959; Paes de Carvalho 
e.a., 1959). 
In geïsoleerde konijneatria werd aan de hand van het verloop 
der transm emb r aanpotenti alen nagegaan, hoe de topografische 
verdeling was van de sino-auriculaire pacemakers. 
Hoffman maakte hierbij op grond van het potentiaalverloop een 
onderscheid tussen "ware" en "latente" pacemakers. Een 
ware pacemaker is een vezel, waarvan de diastolische depo
larisatie geleidelijk overgaat in de depolarisatie-fase van de 
actiepotentiaal. Hoffman meent, dat hieruit blijkt dat deze 
vezels spontaan ontladen. Als latente pacemakers beschouwt 
hij vezels die wel gedurende de diastole een depolarisatie 
vertonen, doch waarin de ac ti ep ot enti aal toch vrij plotseling 
ontstaat. Hierbij is de overgang van de diastolische depola
risatie in de depolarisatie-fase van de actiepotentiaal abrupt, 
zoals wij ook in de atrium -spiervezels zien. Hoffman meent 
dat deze abrupte overgang het gevolg is van het feit, dat deze 
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vezels niet spontaan ontladen, doch door spontaan ontladende 
(ware) pacemakervezels tot ontlading gebracht worden. 
Wij zullen bij de bespreking van onze eigen bevindingen nog 
ruim schoots aandacht besteden aan deze indeling. Thans wil
len wij eerst de resultaten van het onderzoek van Paes de 
Carvalho c. s. (1959) naar de topografische verdeling van 
ware en latente pacemakers bespreken. 
Typische ware pacemakerpotentialen werden gevonden aan de 
veneuze zijde van de crista terminaIis. De overgang van de 
langzame diastolische depolarisatie en de snelle 11 systolische" 
vindt zeer geleidelijk plaats; de actiepotentiaal heeft slechts 
een geringe amplitude, een overshoot ontbreekt. 
Werd de micro -elektrode dichter bij het rechter atrium in 
het weefsel gestoken, dan vond men uitsluitend latente pace
makervezels. De depolarisatie is hier kleiner, er is een 
scherpe mik in hetpotentiaalverloop op de overgangvan dia
stolische naar systolische depolarisatie, de amplitude van de 
actiepotentiaal is groter, soms is er zelfs een kleine over
shoot. 
Op de grens van het intercavale gebied en het rechter atrium 
bevindt zich de sulcus terminalis, naast de crista terminalis. 
Paes de Carvalho c. s. vonden dat de spiervezels, die de 
bodem van deze sulcus vormen, een typischpotentiaalverloop 
tonen. Er is slechts een zeer kleine diastolische depolarisa
tie van ± 6 m V, vervolgèns treedt zeer abrupt met relatief 
hoge snelheid de systolische depolarisatie op. De amplitude 
van de actiepotentiaal is veel hoger dan in de sino-auricu
laire knoop, de overshoot bedraagt 'minstens 10 mV. De 
repolarisatie toont een duidelijke plateau -fase. De vezels 
die dit potentiaalverloop vertoonden, bleken gerangschikt te 
zijn in een bundel, door Paes de Carvalho aangeduid als de 
sino -auriculaire rtngbundel. Deze ringbundel is een smalle 
strook lichtgekleurd weefsel tussen de inmonding der grote 
venen en het atrium.myocard, en vormt een lus rond de venae 
cavae en de sinus coronarius. Ter hoogte ven de sino -auri
culaire knoop loopt de ringbundel parallel met de crista ter
minalis. 
Zowel de lichte kleur van de vezels in het levende preparaat, 
als het optreden van een plateau -fase'tijdens de repolarisa
tie wekten het vermoeden dat men met Purldnje -vezels te 
maken had. 
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Het verloop van de bundel suggereerde voorts, dat hier een 
specifieke geleidingsbaan gevonden was tussen de sino -auri
culaire en de atrio -ventriculaire lmoop. Er bleek evenwel 
geen verschil te bestaan tussen de voortgeleidingssnelheid 
van de prikkel in de bundel en in het gewone atriummyocard, 
zodat van een specifiek geleidingssysteem geen sprake is. 
In de crista terminalis en in het atrium ontbreekt de diasto
lische depolarisatie geheel. 

c. Het mechanisme van de prikkelvorming. 

Op grond van het hierboven beschreven verloop van de trans
membraanpotentiaal inpacemakervezels mag men veronder
stellen, dat de oorzaak van de prikkelvorming gezocht moet 
worden in de geleidelijke daling van de membraanpotentiaal 
gedurende de diastole. Hoewel het mechanisme van het ont
staan en de handhaving van deze potentiaal nog slechts ten 
dele bekend is, terwijl voorts de interpretatie van een aantal' 
experimentele gegevens uiteenloopt, zullen wij toch trachten 
een kort overzicht te geven van de thans geldende verklarin
gen. Voor een uitgebreide bespreking van de meest recente 
ontdekkingen en hun interpretatie verwijzen wij naar Wood
bury (1962). 

De rustpotentiaal. 

Ter verklaring van de rustpotentiaaI zijn de volgende feiten 
onontbeerlijk: 

1. Er is een groot verschil in samenstelling van de intra- en 
extracellulaire vloeistof; dit geldt voor alle onderzochte 
levende cellen. 
In tabel I geven wij een overzicht van de concentraties, 
die door verschillende onderzoekers in hartspierweefsel 
van verschillende diersoorten gevonden zijn. Dit overzicht 
is ontleend aan Weidmann (1956). 

2. De plasmamembraan, vermoedelijk opgebouwd uit een bi
moleculaire laag van lipoiäen, aan weerskanten omgeven 
door een monomoleculaire eiwitlaag (Finean, (1958) e.a.), 
is niet voor alle ionen in gelijke mate doorgankelijk. 

3. Er is een actief ionentransport van de intracellulaire 
ruimte naar buiten en van de extracellulaire ruimte naar 
binnen (Krogh, 1946; Hodgkin, 1951). 
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TABEL I 

Verdeling van kalium en natrium over de extracellulaire en de intracellulaire ruimten 

in hartspierweefsel 

kaliu~ natrium 

extrac. intrac. verhouding extrac . lntrac. verhouding 
Diersoort 

mAeq/kg mAeq/kg extne. / mAeq/kg mAeq/kg extrac. / Auteurs 
intrac. intrac. 

Kikvors 2,5 89 1 : 36 104 lB 6 : 1 Hajdu 
(1953) 

Ra.t 5,3 143 1 : 27 153 13 12 : 1 Lowry 
(1943) 

Cavia 2,7 132 1 : 47 - - - Holland, 
Dunn en 
Greig 
(1952) 

Kat 4,8 151 1 : 31 159 6,5 24: 1 Roberlson 
en Peyser 
(1951) 

Robertson 
en Dunihue 
(1954) 

Reeds door Bernstein (1902, .1912) we.rd de hypothese opge
steld, dat de bij een spier in rust gemeten demarcatiepoten
tiaal, d. w. z. het spanningsverschil tussen het intacte opper
vlak en een beschadigd gedeelte van' de spiér, veroorzaakt 
werd door een verschil in 'kallumconcentratie tussen de in
houd van de cel en de weefselvloeistof. Hij concludeerde dit 
uit het feit, dat de hoogte van deze demarcatiepotentiaal af
hankelijk was van de uitwendige kaliumconcentratie. Een van 
de pijlers van zijn hypothese was de veronderstelling, dat in 
rust de celmembraan uitsluitend permeabel is voor kalium.
ionen en voor alle andere ionen geheel ondoorgankelijk. 
Aldus ontstond de voorstelling, dat de rustpotentiaal opgevat 
moest worden als een diffusiepotentiaal. Een dergelijke po
tentiaal komt in zijn eenvoudigste vorm als volgt tot stand: 
Veronderstellen wij de aanwezigheid van een ongeladen cel
membraan, met een hoge concentratiekaliumzouten aan de 
binnenzijde en een lage concentratie aan de buitenzijde. Ten-

35 



gevolge van de concentratiegradient zullen kaliumionen naar 
buiten diffunderen (kalium-efflux). Als de anionen deze efflux 
niet kunnen volgen, door een selectieve impermeabiliteit van 
de membraan, zal met elk uitgedreven kaliumion de binnen
kant van de membraan meer negatief geladen worden en de 
buitenkant positief. Aldus ontstaat een potentiaalgradient, die 
zodanig gericht is, dat hij een naar binnen gerichte stroom 
van kaliumionen bewerkstelligt (kalium - influx) . Als de po
tentiaal groot genoeg geworden is om een influx te geven, die 
gelijk is aan de efflux, is het systeem in evenwicht. De netto
kaliumflux is dan gelijk nul en de evenwichtspotentiaal is 
bereikt (EK)' 
Het ligt voor de hand, dat de hoogte van deze evenwichtspo
tentiaal afhankelijk is van de verhouding tussen de intra- en 
de extra-cellulaire kaliumconcentratie. Hij kan berekend 
worden met behulp van de volgende, van de Nernst-formule 
afgeleide vergelijking: 

= RT 
F 

[KJ. tIl. 
I 

ln race lu alr 
n[ Kl 

extracellulair 

R ::::: gasconstante, T = temperatuur in graden Kelvin, 
F = constante van Faraday. 
(het is beter om in plaats van de concentraties, de ionenac
tiviteiten te gebruiken; algemeen wordt echter aangenomen 
dat bij de in het organisme heersende omstandigheden, de 
activiteit van kalium gelijk gesteld mag worden aan 1),. 
Deze opvatting is gaandeweg in zijn oorspronkelijke vorm 
steeds minder houdbaar gebleken. Boyle en Conway (19~1) 
vonden, dat de celmembraan van skeletspieren naast kalium
ionen in elk geval ook chloor- en bicarbonaationen gemakke
lijk liet passeren. 
Vasthoudend aan de veronderstelling, dat er een absolute 
impermeabiliteit voor natrium bestond, stelden zij als hypo
these een meervoudig Donnan -evenwicht voor: 

+ 
RT [K]i RT [Cl-Je _ RT 

E=F ln + :::::F ln -F 
[K ] e [Cl"'] i 

[HCG -] 
In 3 e 

[HCG -] . 
3 1 

Toen het mogelijk werd door middel van radio -actieve iso-
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topen de ionen -fluxen kwantitatief te bepalen, bleek, dat de 
door Boyle en Conway vereiste selectieve impermeabiliteit 
voor natriumionen in rust niet met de werkelijkheid in over
eenstemming was. Zowel in spiervezels (Levi en Ussing, 
1948; Harris en Burn, 1948, 1949) als in zenuwvezels (Keynes, 
1951), bleek er een constante "lek" van natriumionen uit de 
extracellulaire ruimte naar het inwendige van de cel plaats 
te vinden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de gemeten membraan
potentiaal in een bepaalde spiervezel lager is dan de op grond 
van de kaliumconcentratie-verhoudingberekende evenwichts
potentiaal. Onder fysiologische omstandigheden wordt de 
hoogte van de mOembraanpotentiaal niet alleen door de verde
ling der kaliumionen bepaald, maar ook door die van natrium, 
chloor en bicarbonaat. In hoeverre één van deze ionen de 
hoogte van de rustpotentiaal zal beinvloeden, hangt vooral af 
van de relatieve permeabiliteit van de membraan voor dat 
ion. Hoe geringer deze permeabiliteit is in verhouding tot de 
permeabiliteit voor andere ionen, des te minder draagt dit 
ion bij tot de handhaving van de membraanpotenti aal. 
Goldman (1943) en, voortbouwende op zijn werk, Hodgkin en 
Katz (1949), brachten deze omplexe situatie terug tot een: 
formule (de "constant field equation") : 

E is de hoogte van de m embraanpotenti aal , als de effl.ux van 
ionen in evenwicht is met de influx, zodat er geen netto
transport van lading optreedt. 
PK, P Na en Pel zijn de permeabiliteitsconstanten der ver
schillende ionen. 
De permeabiliteitsconstante is een maat voor het geleidings
vermogen van de membraan voor een bepaald ion. Hoe ge
ringer de weerstand is die een ion tijdens zijn passage van 
de membraan ondervindt, des te groter is de permeabiliteits
constante. 
Daarnaast kent men het begrip relatieve permeabiliteit ofwel 
permeabiliteitscoëfficiënt; hierbij stelt men de permeabili
teitsconstante van kalium op 1. De andere permeabiliteits -
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constanten worden dan omgerekend tot fracties van de P k . 
Tenslotte dient vermeld te worden dat volgens de metingen 
van Hodgkin en Katz de invloed van bicarbonaationen, althans 
in de axonen van de inktvis, zeer gering is. Daarom hebben 
zij de bicarbonaationen uit hun vergelijking weggelaten. 
Bij het op'stellen van de vergelijking zijn de auteurs van een 
aantal veronderstellingen uitgegaan: 
1. Onder invloed van de heersende concentratie- en elek

trische gradiënten worden ionen op gelijke wijde door de 
membraan bewogen als in een waterige oplossing. 

2. De aanwezigheid van de membraan verstoort het elektri -
sche veld niet. 

3. De ionenconcentraties aan de membraanoppervlakkenzijn 
evenredig met de concentraties der ionen in het extracel
lulaire en intracellulaire water. 

4. De membraan wordt beschouwd als een homogene struc-
tuur. 

In de hier geciteerde vorm is de Goldman-Hodgkin-Katzver
gelijking geen adequate beschrijving van een stabiel systeem~ 
De vergelijking is gebaseerd op de verschillen in ionencon
centratie tussen de extracellulaire en intracellulaire vloei- . 
stof zoals die in het preparaat gemeten worden. Er blijkt 
echter geenszins uit dat dit concentratieverschil gehandhaafd 
blijft. Integendeel, indien men de vergelijking consequent 
volgt, moet het concentratieverschil geleidelijk genivelleerd 
worden. 
Als de permeabiliteitsconstanten der verschillende, in de 
vergelijking genoemde ionen niet gelijk aan 0 is, zullen onder 
invloed van de heersende concentratiegradiënten kaliumionen 
de cel verlaten en natrium- en chloorionen de cel binnenko
men. De concentratieverschillen zullen hierdoor, zij het 
zeer geleidelijk, gaan afnemen, zodat van een evenwicht geen 
sprake is. 
Een evenwicht zal zich alleen kunnen instellen, als er een 
mechanisme is, dat actief de influx van Na-ionen en de efflux 
van K-ionen compenseert. In een uitgebreid onderzoek hebben 
Hodgkin en zijn medewerkers (overzichten in 1951 en 1957) 
het bestaan van een dergelijk "pomp"mechanisme aangetoond. 
Het betreft een actief transport van Na - en K -ionen tegen de 
concentratiegradiënten in, dat energie put uit het celmetabo
lisme. 
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Hiermede is uiteraard de algemene geldigheid van de "con
stant field equation" en de daarop gebaseerde ionen - hypothe
se geenszins aangetoond. Steunend echter op de resultaten 
van diverse onderzoeldngen over de elektro -chemische ei
genschappen van hartspiervezels (Weidmann, 1956) en de 
mathematische uitwerldng hiervan door Noble (1962), achten 
ook wij hem als werkhypothese toep asbaar op de elektrische 
activiteit van pacemakervezels in het hart. 

De betekettis van een ion voor de rustpotentiaal staat of valt 
met de relatieve permeabiliteit van de membraan voor dat 
ion. Over de graad van doorgankelijkheid van de celmembraan 
voor de onderscheiden ionen in verschillende delen van het 
hart is nog zeer weinig bekend. Uit het feit dat de reductie 
van de extracellulaire chloorconcentratie de ru stp ot enti aal 
in Purkinjevezels en papillairspieren weinig beïhvloedt, kan 
geconcludeerd worden dat in rust de permeabiliteit voor 
chloo.rionen (Pfl) niet groot is (Hutter en Nobie, 1959; 
Carmeliet, 196 ; Page, 1962). _ 
De rustpotentiaal wordt dus voornamelijk bepaald door de 
permeabiliteit van de membraan voor kaliumionen (P ) en 
natriumioBen (P Na)' Dit houdt in dat de rustp ot enti a;! zich 
moet bevinden tussen twee uitersten, de kaliumevenwichts
potentiaal (PNa = 0, P K ::;: groot) en dé natriumevenwichts
potentiaal (PK = 0, P Na ::;: groot). Voorhetventrikelmyocard 
van de kat kunnen deze uitersten met de door Robertson en 
Dunihue (1954) gevonden concentratiewaarden, eenvoudig 
berekend worden via de gemodificeerde Nernst -formule: 

RT [Ion]! 
E =7 In 

[ Ion] e 

~ = 61 5 log 151 = 192, 6 ~vr (membraan-binnenzijde ne-
. , 4, 8. . gatief) . 

kaliumevenwichtspotentiaal bij 37
0 

C [Kl e ::;: 4,8 mAeq/I 

[K] 1 ::;: 151 mAeq/l 
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natriumevenwichtspotentiaal bij 370 C [Na]e = 159 mAeq/l 

[Na]. = 6,5 mAeq/1 
1 

E Na = 61,5 log ~~~ =.184 mV I (membraan-binnenzijde po
sitief) 

De uitersten waartussen de reële membraanpotentiaal zich 
bij de kat moet bevinden zijn dus ongeveer - 92 m V en +84 m V; 
ook bij andere zoogdieren zullen de uitersten hieraan wel 
ongeveer gelijk zijn. 
Uit het feit dat de gemiddelde rustpotentiaal van gewoon my
ocard ongeveer -80 mV bedraagt, is reeds af te leiden dat 
de P K in rust de P Na aanzienlijk moet overtreffen. Metingen 
van ionenfluxen in allerlei weefsels door middel van radio
actieve isotopen hebben dit bevestigd. 
De waarde van de verhouding tussen P K en P Na in hartcellen 
is echter nog onbekend. Cole en Curtis (1942), Hodgkin c. s. 
(1951) en Keynes (1951) vonden in reuzenaxonen vande inktvis 
een verhouding van 1 : 0,04; Keynes (1954) vond in skelet
spieren van de kikvors een verhouding van 1 : 0, 05. 
Het is zeer waarschijnlijk, dat niet overal in de hartspier de 
waarde van P K : P Na gelijk is; dit zou een verklaring zijn 
voor het verschil in hoögte van de ru stpot ent i aal in verschil
lende delen van het hart. 

De diastolische depolarisatie. 

Op grond van de bovenstaande redeneringen komen als mo
gelijke oorzaak van de diastolische depolarisatie in pacema
kervezels minstens vier processen in aanmerking: 

1. een geleidelijke afname van de P K tijdens de diastole. 
2. een geleidelijke toename van de P Na tijdens de diastole. 
3. een afname van de intracellulaire kaliumconcentratie en 

een toename van de intracellulaire natriumconcentratie 
gedurende de diastole, door een insufficiëntie of een ge
leidelijke activiteitsvermindering van de natriumpomp . 

4. een toename van de P Cl tijdens de diastole. 

De meest direct~ methode om een P K -afname aan te tonen 
zou het meten van de kalium - efflux gedurende de diastole 
zijn. Dit is tot op heden nog niet mogelijk gebleken. Men is 
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daarom aangewezen op indirecte methodieken. 
De meestgebruikte indirecte methode is bepaling van het ge
leidingsvermogen van de membraan. Men gaat ervan uit, dat 
het elektrische geleidingsvermogen bepaald wordt door de 
hoeveelheid ionen, die 1 cm2 van áë membraan per tijdseen
heid passeren. Een afname van bet geleidingsvermogen be
tekent dus een afname van de ionenstroom. dus een afname 
van de permeabiliteit voor Mn of meer ionen. 
Door Weidmann (1951, 1956) is een methode ontwikkeld voor 
een vrijwel continue meting van het geleidingsvermogen van 
de membraan van Purkinjevezels, door bepaling van de im
pedantie van de membraan. 
Hiermede vond hij een belangrijke toename van de membraan
weerstand tijdens de diastolische depolarisatie van spontaan 
vurende Purkinjevezels. Aannemende dat de weerstand om
gekeerd evenredig is met het geleidingsvermogen van de 
membraan, betekent dit dus dat er gedurende de diastole een 
geleidelijke afname is van de som der ionen -fluxen. Het is 
evenwel onmogelijk om met deze methode te bepalen, welke 
der ionen -fluxen aan verandering onderhevig zijn. Het feit, 
dat samen met de fluxvermindering de membraanpotentiaal 
afneemt, doet vermoeden dat de kaliumtlux de sterkste ver
andering ondergaat. 
Door Dudel èn Trautwein (1958) werd dezelfde methodiek 
toegepast in de geïsoleerde sinusknoop van het konijn. 
Zij bevestigden de vondsten van Weidmann; ook zij vonden 
een toename van de membraanweerstand tijdens de diastole, 
en concludeerden, dat ook in de sinusknoop het geleidings
vermogen van 'de membraan gedurende de diastole geleidelijk 
afneemt, vermoedelijk door een daling van de PK • 

Zowel uit hun eigen experimenten als uit die van anderen werd 
waarschijnlijk, dat tijdens de repolarisatie -fase van de ac
tiepotentiaal de Px sterk verhoogd is. 
Zij veronderstellen, dat in pacemakervezels deze "postac
tivatie"-verhoging van de Px langer blijft bestaan dan in 
vezels uit het overige myocard, "en dan door een intrinsiek 
mechanisme geleidelijk afneemt". 
Deze opvatting werd aangevochten door Hutter en Noble (1960). 
Zij constateerden, dat, indien in rustende Purkinjevezels de 
ru stp ot enti aal kunstmatig verlaagd werd, er altijd - vermoe
delijkdoor een daling van de P

K 
- een toename van de mem-
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braanweerstand optrad. Dit houdt dus in, dat de door Dudel 
en Trautwein veronderstelde PK-daling secundair zou kunnen 
zijn aan een depolarisatie door andere oorzaken·. 
Trautwein heeft zich, ditmaal samenwerkend met Kassebaum. 
(1961) tegen deze argumenten verweerd door een nieuwe 
serie experimenten met Purkinjevezels. Zij hielden de rust
potentiaal van spontaan vurende vezels door middel van 
"voltage clamping" kunstmatig constant en bepaalden het 
verloop van het geleidingsvermogen in de tijd. Ook bij een 
constante membraanpotentiaal werd een toename van de 
membraanweerstandmet gemiddeld 20 procent gevonden: een 
aanzienlijk kleinere toename, dan bij depolariserende vezels 
gevonden wordt. Schrijvers concluderen: 
"There is a voltage dependant and, to a smaller extend, time 
dependent decrease in gk (== kaliumgeleidingsvermogen) 
during diastole. The increase in membrane resistance on 
depolarization can be considered to indicate a decrease in gk. 
The observation of a reduced membrane resistance imme
diately after repolarization, when compared to the resistance 
forthe same potentiallater indiastole, reflectsthe increased 
potassium permeability during repolarization. The time 
course of this increase seems bo be so long, that it exceeds 
repolarization, ;- and the conductance change is detectable at 
the maximum diastolic potential. The increase in membrane 
resistance which follows may then serve to initiate the diast0-
lic depolarization, which in turn causes a further increase 
in membrane resistance". 
De door Trautwein en Kassebaum beschreven diastolische 
vermindering van de P K heeft echter uitsluitend een poten
tiaaldaling tot gevolg, als er terzelfder tijd andere dan kali
umionen de ·membraan kunnen passeren. De meest waar
schijnlijke "antagonisten" van de kaliumbatterij zijn een Na
influx en een Cl-efflux. Zowel de Na -influx als de Cl-efflux 
geven een verlies vaIi negatieve ladingen aan de binnenzijde 
van de membraan, dus een daling van de potentiaal. 
Hoewel directe fluxmetingen van natrium nog ontbreken, is 
met indirecte argumenten toch waarschijnlijk geworden, dat 
in pacemakervezels de P Na hoger is dan elders in het myo
card. 
Trautwein en Kassebaum. (1961) vonden, dat in vezels uit de 
sinus -knoop van het konijn verlaging van het extracellulaire 
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TABEL n 

Verdeling van natrium en kalium over verschillende delen van het hart 

diersoort weefsel ionen in mmol/kg nat weefsel auteurs 

Na K Ca 

kikvors sinus venosus 124 44 1,8 Mazel en 

atria 87 42,2 1,8 Holland 
(1958) 

ventrikels 49,7 68,2 2,0 

schildpad sinus venosus 129,4 56,8 3,5 Mazel en 

atria 64,0 57,8 3,5 Holland 
(1958) 

venttikel~ 49,8 66,0 1,4 

rund S. A. lmoop 153 57 Davies e.a. 

A.V. lmoop 155 61 (1952) 

A.V. bundel 159 93 

1. atrium 72 86 

1. ventrikels 55 91 

natrium van 153 tot 16 mmol/l een hyperpolaris atie van maxi
maal 10 mV tot gevolg had. Hoe lager de normale rustpoten
tiaal was, des te groter was het effect van de natriumdeple
tie. Het onttrekken van natrium kan alleen invloed op de 
membraanpotentiaal hebben, als de membraan in zekere mate 
voor natriumionen doorgankelijk is. 
Een tweede argument voor de relatief hoge P Na in vezels met 
pacemaker -eigenschappen wordt geleverd door een vergelij
king van de natriumconcentratie in pacemakerweefsels en in 
gewoon myocard. Tabel II geeft een overzicht van de resul
taten, die verschillende auteurs bij verschillende diersoor
ten verkregen. 
Voorde interpretatie van deze gegevens wijzen wij erop, dat 
het bier waarden betreft voor de totale ionenconcentratie , 
dus zowel intra - als extracellulair. Eventuele verschillen 
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in volume van de extraceHulaire ruimte kunnen dus de waarde 
ongunstig beihvloeden. 
Door Mazel en Holland (1958) worden de gevonden verschil
len verklaard door het ontbreken van een actief ionentrans
port door de plasmamembraan in pacemakervezels. Voor
alsnog ontbreken hiervoor echter alle experimentele bewij s
voeringen. Voorlopig kan echter wel geconcludeerd worden, 
dat vermoedelijk inpacemakervezels in rust een relatief hoge 
Na-influx bestaat, die niet gecompenseerd wordt door het 
naar buiten gerichte actieve transport van Na -ionen. 

De rol van chloorionen bij de diastolische depolarisatie in 
pacemakervezels is nog onduidelijk. Aanvankelijk meende 
men, dat de permeabiliteit van de membraan voor chloorio
nen zo gering was, dat hun invloed op de rustpotentiaal te 
verwaarlozen was. 
Experimenten van De Mello en Hoffman (1960, S-A knoop) en 
Carmeliet (1961), Purkinjevezels), waarbij de extra-cellulaire 
chloorconcentratie verlaagd werd, doen echter anders ver
moeden. In beide gevallen werd een versnelling waargenomen 
van de diastolische depolarisatie t. g. v. de chloordepletie. 
Men kan deze resultaten als volgt verklaren: 
De normale extra -celll:llaire chloorconcentratie is ± 143 
mmol/l, de intracellulaire.:t 37 mmol/I. Wordt het extracellu
laire chloor verwijderd, dan ontstaat, indien de permeabili
teit dit toelaat, een naar buiten gerichte Cl-stroom, zowel 
onder invloed van de concentratiegradient als van de mem
braanpotentiaal. Dit veroorzaakt een transport van negatieve 
lading naar buiten, en een daling van de potentiaal. 
Uit het feit, dat de diastolische depolarisatie slechts matig 
versneld wordt, kan afgeleid worden, -dat onder deze omstan
digheden de P Cl niet groot is. 
Bij de normale extracellulaire chloorconcentratie bedraagt 
de theoretische chloor -evenwichtspotentiaal + 40 m V (bin
nenzijde negatief). De normale rustpotentiaal- is hoger, dus 
er zal, als de P Cl het toelaat, een efflux van chloorionen 
zijn. Een geleidelijke toename van de P Cl zou derhalve als 
verklaring kunnen dienen voor de diastolische depolarisatie 
in pacemakervezels . 
Dit is echter in tegenspraak met de eerder beschreven afna
me van het geleidingsvermogen van de membraan gedurende 
de dias-tole. Wij nemen daarom aan, dat in pacemakervezels 
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gedurende de diastole chloorionen een ondergeschikte rol 
spelen. 

De ac-tiepotentiaal. 

Voor het probleem der prikkelvorming is een oFlderzoek van 
het mechanisme van de actiepotentiaal minderbelangrijk dan 
van de rustpotentiaal. Wij zullen hier dan ook slechts zeer 
summier een overzicht geven van de veronderstelde veran
deringen in de celmembraan, die optreden na een supralimi
nale prikkel. 
Nog meer dan bij de verklaring van de rustpotentiaal is men 
aangewezen op waarnemingen, die gedaan zijn bij zenuw - en 
spierweefsels van lagere dieren. Het is dan ook nog steeds 
de vraag of deze gegevens voor het hartpsierweefsel van 
zoogdieren in hun oorspronkelijke vorm bruikbaar zijn. 
(Biersteker, 1961). 
De verandering van de membraanpotentiaal na prikkeling 
berust vrijwel zeker op een verandering van de selectieve 
membraanperrneabiliteit voor verschillende ionen. 
Als de membraan in de rustfase door een prikkel tot een 
kritische waarde (triggering level) gedepolariseerd wordt, 
treedt op de geprikkelde plaats plotseling een sterke toename 
van de P Na op. De membraanpotentiaal zal daardoor omslaan 
in de richting van de Na-evenwichtspotentiaal (84 mV, bin
nenzijde positief): dit is de depolarisatie. 
Door Weidmann (1955) werd in Purkinjevezels aangetoond, 
dat de grootte van de P Na -toename afhankelijk is van de 
waarde van de membraanpotentiaal op het moment van prik
keling. Hoe hoger de rustpotentiaal is, des te sneller is de 
P Na -toename; des te sneller en hoger is dan ook de depola
risatie. Wordt daarentegen de ru stp ot enti aal kunstmatig te
ruggebracht tot 55 mV of lager, dan is er geen actiepotenti
aal meer op te wekken, ten gevolge van het uitblijven van de 
PNa -toename na prikkeling. De repolarisatie, direct volgen
de op de depolarisatie, komt tot stand doer een reeks van 
processen, waarvan de intensiteit en de volgorde nogdubieus 
zijn: 
a. een snelle daling van de P N (inactivatie) ; 
b. een tijdelijke toename van ~e P Cl ; 

c. een tijdelijke toenam-e van de P K ; 

d. een toename van de activiteit van de Na-K-pot;np. 
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Al deze processen leiden tot een herstel van de oorspronke
lijke ladingstoestand van de membraan. Remming van een 
-dezer factoren heeft een vertraging van de repolarisatie tot 
gevolg, een versterking geeft daarentegen een versnelde re-
polarisatie. 

Samenvattend kan als voorlopige verklaring van de elektrische 
activiteit van de vezels in de sino -auriculaire knoop de vol
gende hypothetische reeks van permeabiliteitsveranderingen 
in de membraan opgesteld worden: 
1. gedurende de elektrische diastole vindt een geleidelijke 

daling van de P K plaats. Vermoedelijk wordt dit veroor
zaakt door een onbekend mechanisme in de membraan. 

2. in de rustfase is de membraan in geringe mate permea
bel voor natriumionen. Een daling van de PK geeft een 
relatieve toename van de Na -influx, waardoor de rustpo
tentiaal gaat dalen. 

3. de daling van de rustpotentiaal veroorzaakt een verdere 
afname van de P K , waardoor de rustpotentiaal nog meer 
daalt. Op deze wijze ontstaat een steeds snellere daling 
van de rustpotentiaal. 

4. deze diastolische, zichzelf versnellende potentiaaldaling 
gaat geleidelijk over in een snelle systolische depolari
satie, vermoedelijk door een toename van de natrium
influx. 

5. de repolarisatie komt voornamelijk tot stand door een 
toename van de P K' waardoor de membraanpotentiaal 
vroeg in de elektrische diastole een relatief hoge waarde 
bereikt. 

6. na de repolarisatie begint het onder punt 1 genoemde pro
ces opnieuw. 
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2. METHODIEK 

a. De keuze van het preparaat. 

Alle experimenten, die in dit proefschrift beschreven worden, 
zijn verricht met het hart van jonge~ volwassen, konijnen. 
De keuze van dit proefdier lag voor de hand. In de eerste 
plaats is het van belang dat voor onderzoekingen van de func
tie van de sino -auriculaire knoop het hart van konijnen bij
zonder geschikt is. De knoop is vrij lang, in de orde van 
5 mm, en macroscopisch eenvoudig te localiseren, omdat het 
intercavale weefsel veel lichter van kleur is dan het gewone 
atriummyocard, terwij I voorts de sulcus terminalis meestal 
door het aldaar aanwezige vet als een wit streepje zichtbaar 
is. 
In de tweede plaats wooghet argument zwaar, dat het meren
deel van de recente elektro -fysiologische onderzoekingen 
over de sino -auriculaire knoop bij konijnen verricht is. 
Teneinde een vergelijking van de. eigen resultaten met die van 
anderen te kunnen maken, was de keuze van het konijn als 
proefdier vrijwel noodzakelijk. 
Tenslotte is het van belang, dat er in ons land thans konijnen 
verkrijgbaar zijn waarvan de afkomst nauwkeurig bekend is, 
hetgeen voor de vergelijkbaarheid van onze resultaten 0nont
beerlijk was. 
Als bezwaar van het konijnehart geldt in het algemeen zijn 
sterke neiging tot ritmestoornjssen. Wij beschouwen dit ech
ter als een voordeel, omdat juist hier een normaal sinusrit
me tijdens het experiment bewijst dat het hart in goede con
ditie is. 
Met de keuze van,het preparaat hadden wij meer moeilijkhe
den. Om dit duidelijk te maken moeten wij nader ingaan op 
de technische problemen van de intracellulaire spannings
meting. Deze meting geschiedt door een uiterst dun uitge
trokken glascapillair, gevuld met een 3 Mol. KeI-oplossing, 
in het weefsel te steken. De punt van het capillair, die dus 
door de celwand he enge stoken wordt in de celinhoud, mag 
geen grotere buitendiameter bezitten dan 0, 5 J1 • 
Slechts als aan deze eis voldaan wordt, is de insteekopening 
in de membraan zo klein dat de cel lange tijd zijn functie be
houdt. Uiteraard is een capillair met een zo dunne punt zeer 
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"kwetsbaar. De bewegingen van het hart maken het daarom 
onmogelijk om langer dan enkele seconden de intracellulaire 
potentiaal uit één vezel af te leiden. Wil men gedurende lan
gere tijd verhinderen, dat de punt van de elektrode afbreekt 
of uit het celinwendige schiet, dan moeten de bewegingen van 
het hart beperkt worden. " 
Aanvankelijk hebben wij geprobeerd de membraanpotentiaal 
van de sino - auriculaire lmoop in situ te meten bij intacte 
circulatie; hierin zijn wij echter nooit geslaagd. Het bleek 
niet mogel ij k de hartbeweging doo r externe fixatie in voldoen
de mate te verzwakken, zonder tegelijkertijd de circulatie 
ernstig te belemmeren. Wij zijn daarom overgegaan tot het ge
bruikvan gersoleerde, doorperfusie in leven gehouden harten. 
Voor ons doel waren twee verschillende preparaten bruikbaar: 
1. Het in zijn geheel geïsoleerde hart, doorstroomd via het 

coronair systeem. 
Dit oorspronkelijk door Martin rond 1880 ingevoerde pre
paraat (Rothschuh, 1953) kreeg eerst grote bekendheid 
door het werk van Langendorff (1896) en wordt daarom 
het Langendorff -preparaat genoemd. Hierbij wordt onder 
druk een fysiologische zoutoplossing retrograad in de 
aorta ascendens geperst. Door de perfusiedruk blijven de 
aortakleppen ges loten en stroomt de v loei stof rechtstreeks 
in de rechter" en linker" coronair -arterie. De hartholte 
blijft gedurende de hart activiteit dus vrijwel leeg; het hart" 
verricht dientengevolge een minimale mechanische arbeid. 

2. Het geisoleerde atrium. 
Het is niet bekend, van wie dit preparaat oorspronkelijk 
afkomstig is. Aan het einde van de negentiende eeuw werd 
vooral door de Amerikaanse school (Howell, 1899; Greene, 
1899, e. a.) reeds van gei'soleerde, overlevende atrium
en ventrikelstrips gebruik gemaakt. 

Er is een aantal functionele verschillen tussen de beide pre
paraten, waarvan in nevenstaande tabel een overzicht wordt 
gegeven. 
Door deze verschillen zijn beide preparaten niet voor alle 
doeleinden in gelijke mate geschikt. Als een langdurige in
tracellulaire registratie met een of twee micro -elektroden 
vereist was, gebruikten wij voornamelijk het geisoleerde 
atrium. Wanneer daarentegen het effect van een aan de per- " 
fusievloeistof toegevoegde stof nagegaan moest worden, dan 
geschiedde dit in het Langendorff -preparaat. 
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Lang endo rff-
geïsoleerde atrium preparaat 

voedingswijze perfusie van diffusie vanaf endo-
coronair systeem cardiale en epicar-

diale oppervl~ 
uitwisseling 
van stoffen snel, afbankelijk langzaam, afhanke-
van vloeistof van perfusiedruk lijk van concentra-
naar weefsel tieverschil 

oedeemvorming sterk gering 

overlevingsduur meer den zes uur gemiddeld vier 
uur 

frequentie + 150jmin. + 210jmin. 

frequentie- geleidelijk dalend constant, tot ecto-
verloop pische prikkelvor-

ming ontstaat. 

fixatiemogelij k- beperkt onbeperkt 
heid 

Uit de literatuur blijkt, dat men zich niet steeds rekenschap 
geeft van de beperkte mogelijkheden der beide preparaten. 
Vooral het getsoleerde atrium -preparaat wordt teveel ge
bruikt voor vraagstellingen, waarvoor het Diet geschikt is. 
Uit een eigen onderzoek (Gerlings en Bouman, 1963) naar 
het effect van kaliumontirekldng op de hartfrequentie bleek 
het verschil zeer duidelijk. In het Langendorff -preparaat 
leidde kaliumonttrekldng steeds binnen 15 minuten tot een 
sterke verandering van de frequentie; in het geisoleerde 
atrium liet tijdens incubatie in een kaliumloze oplossing een 
frequentieverandering soms langer dan een uur op zich wach
ten. 
Het zal evenwel verder in dit hoofdstuk blijken, dat elektro-
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fysiologisch geen verschillen gevonden werden tussen het 
atrium ,van het hart in Langendorff -opstelling en het geïso
leerde atrium . 

. b. De vervaardiging van de preparaten. 

Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van niet -geselecteerde 
konijnen; later zijn wij, ten einde de vergelijkbaarheid der 
resultaten te verhogen, overgegaan tot het gebruik van bloed
verwante konijnen. Dit waren jonge, uitsluitend mannelijke 
dieren, een kruising .van de rassen "Witte Wener" en "Alas
ka", die betrokken werden van het proefdieren -vermeerde
ringsbedrijf T. N. O. 
Het verloop van de operatie was als volgt: 
- aethernarcose; 
- tracheotomie; inbrengen van tracheacanule; 
- intraveneuze injectie van 0,3 cc heparine Vitrum (= 1500 

I.E.); 
- verbinding van tracheacanule met ademhalingspomp . De 

lucht, die naar het dier werd gevoerd, werd gedeeltelijk 
door een wasfles met aether geleid; 

- mediane thoracotomie. Als het sternum precies in het mid
den doorgeknipt wordt, treedt vrijwel geen bloeding op. 
Kleine bloedingen werden tot staan gebracht door elektro
coagulatie, grote door afklemming van het bloedende vat; 

- de thymus en het omgevende vet werden stomp verwijderd; 
- het pericard werd aan de voorzijde geopend en zo volledig 

mogelijk verwijderd; 
- de longen werden bij de hili doorgeknipt en verwijderd; het 

in de thorax stromende bloed werd weggezogen. 
Daarna werd zo snel mogelijk het hart verwijderd. Daartoe 
tilden wij de ventrikels aan de punt op; de basis werd met 
een scherpe schaar losgeknipt. Wij zorgden er nauwlettend 
voor, dat zo weinig mogelijk mediastinaal bindweefsel werd 
meegenomen. 
Tot zover was de gevolgde weg voor beide preparaten gelijk. 
Voor het Langendorff-preparaat werd het hart na de extir
patie direct overgebracht naar het perfusie -systeem; voor 
het geïsoleerde atrium - preparaat daarentegen werd het 
eerst overgebracht naar een dubbelwandig perspex bakje, 
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waarin zich een met zuurstof verzadigde voedingsvloeistof 
bevond. Ten einde de temperatuur van de vloeistof in het 
bakje constant te houden, werd warm water door de dubbele 
wand gepompt. De bodem van dit bakje was bedekt met een 
dikke waslaag, waarin spelden gestoken konden worden om 
bepaalde hartgedeelten tijdens de manipulaties te fixeren. 
Vervolgens ·werd het gehele rechter'mffum en .een deel van 
het linker geisoleerd van de rest van het hart. De snede, die 
de atria van de ventrikels scheidde werd als volgt aangebracht: 
onder- de inmonding van de vena cava inferior werd met een 
kleine, puntige schaar de ventrikelwand ingeknopt, vlakonder 
de annulus ftbrosus. Deze volgend, werd de ventrikel verder 
ingeknipt in de richting van de bulbus aortae. Als de aorta 
gepasseerd was, werd naar boven geknipt, waardoor het lin
ker atrium gespleten werd. 
Tenslotte werd de scheiding compleet gemaakt door vanafhet 
eerste punt van inlmippen de annulus fibrosus naar rechts te 
volgen, totdat het septum interatriale gepasseerd was. Aldus 
konden wij het geh.ele rechter atrium met een klein deel van 
het linker isoleren. Het septum. interatriale werd vrij hoog 
doorgeknipt, zodat de atrio -ventriculaire knoop niet met het 
gefsoleerde atrium meegenomen werd. Na de isolatie werd 
het atriumpreparaat overgebracht naar het incubatie-systeem. 

c. De doorstromingsvloeistof. 

Bij de keuze van een doorstromings- ofbadvloeistofvoor een 
gefsoleerd orgaan, bevindt men zich in de moeilijke situatie 
waarvan von Muralt (1958) zulk een treffende beschrijving 
heeft gegeven: 
"Der Physiologe lat ein Mann, der einen Frosch tötet, um 
zu sehen, warum er gelebt hat und der die eigenartigsten 
Erscheinungen am isolierten Organen seinen mangelhaft zu
sammengesetzten physiologischen Lösungen verdankt" . 
Tal van tegenstrijdige doelstellingen spelen een rol bij de 
samenstellingvan een fysiologische zoutoplossing. Enerzijds 
zal men er naar streven een oplossing te vinden, die het mi
lieu intêrieur van het proefdier zoveel mogelijk benadert, 
anderzijds zal men trachten, vooral wanneer de werking der 
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toegevoegde zouten in het geding is, ten bate van de overzich
telijkheid het aantal componenten zo klein mogelijk te houden. 
Voorts moet men bij de keuze van een oplossing rekening 
houden met de vergelijkbaarheid van de eigen experimentele 
bevindingen met die van anderen; conclusies over overeen
komst of verschil zijn slechts dan verantwoord, wanneer 
proefdier en proef -omstandigheden zoveel mogelijk dezelfde 
waren. Vooral dit laatste maakt de keuze van een zoutoplos
sing beperkt. 
Voor het geïsoleerde konijnehart hebben wij, uitgaande van 
deze redeneringen, een aantal der klassieke zoutoplossingen 
beproefd. De beste resultaten, afgemeten naar de slagfre
quentie en de levensduur van het preparaat, verkregen wij 
met een zoutoplossing die voor hetzelfde preparaat beschre
ven is door McEwen (1956). Hoewel deze oplossing zelf door 
andere auteurs slechts zelden is toegepast, bevat zij wel de
zelfde actieve componenten als de vroeger veel gebruikte 
Locke -oplossing (1900), aangevuld met een kleine hoeveel
heid fosfaat -ionen. 
De samenstelling- is als volgt: 

NaCI ............ 7,6 gril :::: 130,6 mmol/l 
KCI •••••••••• lil .. 0,42 gril 5,63 mmol/l 
cac~ ............ 0,24 gril :::: 2,16 mmol/l 
NaR Üë; ......... 

2,1 gr/l 24,17 mmolil 
NaH 2P 4" .... ·" 0,143 gr/l 1,19 mmol/l 
Glucose .......... 2,0 gril :::: 11,1 mmol/l 
Saccharose ....... 4.5 gr/l 13.2 mmol/l 

Vergeleken met de andere voor het geïsoleerde zoogdierhart 
gebruikte oplossingen, is de toevoeging van saccharose bet 
meest opmerkelijk. Algemeen wordt aangenomen, dat sac
charose door de membraan van hartspiercellen slechts lang
zaam penetreert; voorts is nooit enige specifieke werking 
van deze stof aangetoond. - Toevoeging ervan aan een fysio
logische zoutoplossing zal vermoedelijk dus alleen de osmo
lariteit daarvan verhogen. McEwen z elf beschrijft de gunstige 
werking van een geringe hoeveelheid saccharose slechts als 
ervaringsfeit: 
"The addition of sucrose~ increased the useful life of the 
preparation" . 
Clark (1913) echter vond reeds dat toevoeging van rietsuiker 
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aan de Ringerse vloeistof het optreden van de hypodyname 
toestand van het geisoleerde kikvorshart uitstelt. 
Ook onze eigen ervaringen wezen uit dat de toevoeging van 
saccharose de levensduur van hetpreparaat ten goede kwam. 
Wij gebruikten voor de samenstelling van onze fysiologische 
oplossing uitsluitend pro -ana!. zouten van Analar. De zouten 
werden gescheiden bewaard in de vorm van geconcentreerde 
voorraad -oplossingen en vlak voor de aanvang van het expe
riment tot de juiste concentratie verdund en gemengd 
Na doorleiden van carbogeen (95% 0 - 5% CO , fa. Loos en 
Co) bij 370 C, bedroeg de elektrisch ~emeten JH 7, 35 + 0.,.05. 

d. Het doorstromingssysteem. 

1. Voor het Langendorff .-preparaat. 

De in de vorige paragraaf beschreven doorstroming-sv loei stof 
werd geoxygeneerd en op de juiste pH -waarde gebracht door 
doorborreling met carbogeen. Dit vond plaats in een 5 -liter 
fles met onderuitstroomopening, die 70 cm boven het hart in 
de proefopstelling was aangebracht. Uit deze fles stroomde 
de vloeistof naar het hart via een glazen buizensysteem, 
waarin de vloeistof verwarmd werd en vrijgemaakt van gas
bellen (zie fig. 3 - 1). 
Dit sy steem bestond uit de volgende onderdelen: 
- Een verticale, ten dele met een glazen mantel omgeven 

buis, waarvan de binnendiameter 9 mrn bedroeg. In deze 
buis werd de vloeistof voorverwarmd; hiertoe werd door 
de mantel warm water gepompt uit een waterverwarmings
bad (Tamson) . De buis fungeerde tevens als bellenvanger, 
zodat de tijdens de verwarming ontstane gasbellen naar 
boven konden ontsnappen. 

- Een glazen afsluitkraan. 
- Een ter verdere verwarming van de vloeistof opgenomen 

glazen destillatie-koeler (lengte 15 cm).~ De mantel hiervan 
werd ook aangesloten op de pomp van het waterverwar
mingsbad. 

- Een perspex vaatje waarin het kwiklichaam van een con
tactthermometer gemonteerd was. Door deze contactther
mometer werd de verwarming van de doorstromingsvloei
stof nauwkeurig geregeld. De beste regeling werd verkre-
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Fig. 3 - 1. 
Aanvoersysteem van de doorstromingsvloeistof voor bet Langendorff-preparaat. 
In de fles links boven in de figuur wordt de doorstromingsvloeistof op een pH 
van ±- 7, 35 gebracht en geoxygeneerd door doorborreling met carbogeen. 
De buis waardoor de vloei stof naar beneden stroomt dient in de eerste plaats als 
bellenvanger. Eventueel ontstane gasbellen kunnen naar boven toe ontsnappen. 
Voorts wordt de vloeistof in de buis voorverwarmd. 
De vloeistof wordt op de juiste temperatuur gebracht in de met water door
stroomde destillatie-koeler, vlak voor het kwiklichaam van een contactthermo
meter. 
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Fig. 3 - 2. 
Preparatenbakje voor het Langendorff-preparaat. 
De houder van de aorta-canule is in alle richtingen verstelbaar. 
In de onderste figuur is met pijltjes aangegeven hoe de vloeistof uit het bakje 
weggezogen wordt. 
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gen door met behulp van deze contactthermometer de pomp 
van het Tamson -bad te bedienen. De thermometer was ai
gesteldop 380 C; als de temperatuur van de doorstromings
vloeistof deze waarde overschreed, werd met behulp van 
een relais de motor van de waterpomp stilgezet, zodat het 
doorstromingssysteem niet meer verwarmd werd. Met deze 
methode konden de temperatuur - schommelingen beperkt 
worden tot 0,50 C, mits de verbindingsstukken tussen de 
onderdelen van het doorstromingssysteem zo kort mogelijk 
werden gehouden en van een warmteisolerende mantel voor
zien waren 

- Een aorta -canule. Deze bestond uit een stukje plastic in
fusieslang, gevat in eenperspex houder. Door deze canule 
werd de doorstromingsvloeistof in de aorta ascendens van 
het preparaat gevoerd. 

- Een perspex preparaten -bakje (fig. 3 - 2). Dit bakje werd 
voor de aanvang van het experiment gevuld met verwarmde 
doorstromingsvloeistof; daarna werd het hart aan de aorta
canule bevestigd. Het hing dus vrij in de vloeistof. Doordat 
de aorta -canule in alle richtingen draaibaar was, kon het 
hart zodanig geroteerd en verschoven worden, dat de plaats 
van de sino -auriculaire knoop altijd boven lag en juist on
der de vloeistofspiegel. Het bleek namelijk voor het hand
haven van een normale en regulaire hartfrequentie nood
zakelijk, dat vooral het pacemaker -gebied voor uitdroging 
of afkoeling werd gevrijwaard. 

De doorstromingsvloeistof, die door de aorta-canule het co
ronair systeem bereikte, verliet na passage van de hartspier 
het hart via het rechter atriwn en de a. pulmonalis . 
De overmaat aan vloeistof in het bakje werd met een water
straalpomp afgezogen. Dit geschiedde door middel van een 
overloopsysteem op een zodanige wijze, dat steeds de rela
tief koude vloeistof onder uit het bakje werd weggezogen. 
Hierdoor was het mogelijk om zonder extra verwarmings
systeem toch een goede temperatuur rond het preparaat te 
handhaven. Bij herhaalde metingen bleek de temperatuur in 
de nabijheid van het preparaat slechts + IOC lager te zijn dan 
de temperatuur van de doorstromingsv1oeistof in de aorta van 
het p rep araat. 
Aan de wand van het preparatenbakje vindt men in fig. 3 - 2 
de schematische weergave van enige voorzieningen voor het 
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fixeren van het preparaat . Voor een intracellulaire spannings
meting van langere duur is het noodzakelijk dat de bewegingen 
van atria en ventrikels zoveel mogelijk beperkt worden; voor 
de fixatie van het atrium gebruikten wij ligaturen, die gelegd 
werden in het bindweefsel aan de hartbasis en in de annulus 
fibrosus. Deze ligaturen werden vastgemaakt aan de geper
foreerde richel, die aan de buitenzijde van het bakje aange
bracht was. 
Voor de fixaties van de ventrikels hebben wij rigoreuzere 
maatregelen genomen: in twee tegenoverligge:qde w~en v~ 
het bakje was een gat geboord, dat afgMekt werd met een 
rubber plaat. Hierdoorheen werden roestvrij stalen naalden 
door äe ventrikelwand gestoken. Tot onze verbazing bleken 
beide fixatie-methoden de hartfrequentie, noch de levensduur 
van het preparaat ingrijpend te veranderen. Toch hebben wij 
de ventrikel-fixatie slechts in uiterste noodzaak toegepast. 

2. Voor het geïsoleerde atrium. 

Omdat in het geïsoleerde atrium de uitwisseling van stoffen 
tussen extracellulaire ruimte en badvloeistof slechts door 
diffusie plaats kan vinden, is een goede verzadiging van de 
vloeistof met zuurstofvan primair belang voor ditpreparaat. 
De meeste auteurs leggen het preparaat in een orgaanbad 
waardoor dan continu zuurstof geleid wordt. In een dergelijk 
orgaanbad hebben wij de geïsoleerde konijneatria nooit langer 
dan twee uur kloppende kunnen houden; de in de loop van deze 
twee uur optredende elektrische veranderingen deden een 
zuurstofgebrek vermoeden. 
Door Szekeres en Vaughan Williams (1962) werd een geheel 
andere methode van vloeistof -oxygenatie beschreven, welke 
wij gemodificeerd van hen hebben overgenomen. 
Volgens deze methode vindt de oxygenatie van de hadvloeistof 
plaats buiten het bakje, waarin het preparaat zich bevindt. 
Fig. 3 - 3 geeft een schematische tekening v.~ de "oxygena
tor". De werking is gelijk" aan die van een aquariumfilter . 
Zuurstof of carbogeen wordt via een nauw buisje onderin een 
wijde buis geblazen, waarin zich de badvloeistofbevindt . Met 
de opstijgende gasbellen wordt een kleine hoeveelheid vloei
stof omhooggevoerd tot aan het overloopje. De lengte van het 
systeem bedroeg 70 cm. Als vanuit een voorraadfles gezorgd 
wordt voor een voortdurende toevoer van vloeistof zal een 
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Fig. 3 - 3. 
Oxygenator voor de incubatievloeiatof voor het geisoleerde atrium-preparaat. 
De zich onderaan de oxygenator bevindende kraan dient uitsluitend om aan het 
einde van het experiment de vloeistof uit het systeem te kunnen verwijderen; 
tijdens de proef was hij gesloten. 
De wijde glazen mantel rondde stijgbuiswerddoorstroomdmet verwarmd water. 
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Fig. 3 - 4. 
Preparatenbak voor bet geisoleerde atriumpreparaat (bovenaanzicbt). De bier 
met W gemerkte spiralen dienen ter verwarming van de wa1erbuffer in de bak. 
De stroomrichting van de incuhatievloeiBtof is mefpijlen aangegeven. De onder
ste figuren geven een bovenaanzicht en een dwarsdoorsnede van het binnenb akj e, 
waarin bet preparaat op twee gestippeld getekende was- ricbels werd vastgespeld. 
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opwaarts vloeistoftransport onderhouden worden. Omdat de 
vloeistof tijdens het transport in zeer dunne lagen verdeeld 
wordt, treedt een optimale toestand voor de oplossing van 
gas in de vloeistof op. De transportcapaciteit van het door 
ons gebruikte systeem was 4 I/uur. 
Het systeem werd omgeven door een wijde watermantel, 
waardoor verwarmd water uit het Tamson -bad circuleerde. 
Vanuit het overloopje van de oxygenator werd de vloeistof 
gevoerd naar de lager geplaatste preparatenbak (fig. 3 - 4). 
Deze bestond uit een grote, geheel met water gevulde bak 
(450 x 400 x 60 mrn), met in het midden een perspex bakje 
voor het geïsoleerde atrium. 
Het water in de grote bak werd verwarmd door middel van 
een viertal spiralen, waar water uit het Tamson-bad door
heen gepompt werd. Om een gelijke temperatuur in de gehele 
bak te krijgen, werd het water door een kleinpompje aan één 
kant uit de bak gezogen, en via een expansievat aan de andere 
zijde er weer ingepompt. 
De temperatuur van de watermassa werd bepaald door een 
contactthermometer, die de verwarmingvan het Taroson-bad 
regelde. Hierbij bleek de grootte van de watermass a van 
grote betekenis; de temperatuurschommelingen bedroegen in 
onze opstelling minder dan 0,10 C. 
Door de grote bak liep een spiraal, die de doorstromings
vloeistof uit de oxygenator naar het atriumbakje voerde. 
In fig. 3 - 4 bevindt zich een dergelijke spiraal zowel links 
als rechts in de bak, omdat wij voor een wisseling van de 
badvloeistof over een tweede systeem wilden beschikken. 
Uit het atriumbakje werd aan de bovenzijde de badvloeistof 
weer afgezogen. 
De temperatuur van het gehele systeem werd geregeld door 
een contactthermometer, waarvan het kwiklichaam zich vlak 
bij het atriumbakje bevond. 
Het preparaat werd als volgt in het kleine bakje gefixeerd: 
aan weerskanten bevond zich op de bodem een in de lengte
richting lopende richel van was. Steunend op deze richels 
werd het atrium losjes opgehangen; het werd aan de richels 
gefixeerd door roestvrij stalen spelden, die door het bind
weefsel van het preparaat gestoken werden. Doordat het 
atrium op deze wijze werd opgehangen, kon de vloeistof zo
wel langs de endocardiale als de epicardiale zijde van het 
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Fig. 3 - 5. 
Schero.A. van êên helft van de kathodevolger . In de getekende schakeling wordt de 
kathodevolger gebruikt voor de meting van de weerstand der micro--elektroden. 
Voor meting van de transmembraanpotentiaal moet de calibratie-schakelaar 
(cal.) omgezet worden, terwijl voorts de verbinding tussen elektrode en de weer
standen links verbroken moet worden. 
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preparaat stromen, waardoor een diffusie van twee kanten 
bewerkstelligd werd. 
Het preparaat bleek in deze opstelling vier uur of langer te 
blijven kloppen met een constante, hoge frequentie van meer 
dan 200 slagen per minuut. 

e. De registratie - apparatuur. 

In de meeste experimenten hebben wij zowel intra- als extra
cellulair de elektrische activiteit afgeleid en geregistreerd. 

1. De intra-cellulaire afleiding. 

Deze afleiding werd gedaan met glazen micro -elektroden, 
gevuld met een 3 Mol. oplossing van KCI. De elektroden 
werden vervaardigd met de automatische elektrodetrekker 
van Biersteker (1961). Voor het begin van een experiment 
werden zij op hun bruikbaarheid onderzocht door meting van 
de elektrische weerstand. Het bleek, dat voor een goede re
gistratie vanpotentialen in het sino-auriculaire gebied alleen 
elektroden met een weerstand boven de 15 megOhm gebruikt 
konden worden. Als maximum weerstand hebben wij 60 meg
Ohm aangehouden. 
De elektrode werd met behulp van een eenvoudige microma
nipulator (Prior) in het preparaat geplaatst. De gemeten 
spanning werd via een korte, in het inwendige van de micro
elektrode gestoken gechloreerde zilverdraad gevoerd naar de 
ingang van het elektronisch systeem. Als indifferente elek
trode werd een gechloreerd zilveren plaatje gebruikt, dat 
zich in de badvloeistof bevond. Het elektronisch systeem 
bestond uit de volgende onderdelen: 
- een dubbele kathode -volger, waardoor simultaan met twee 

micro -elektroden afgeleid kon worden. 
De bouwen werldng van deze kathode-volger waren gebaseerd 
op een schema, dat door Biersteker in samenwerking met het 
Laboratorium. voor Medische Fysica (Amsterdam) ontworpen 
is. 
In fig. 3 - 5 is dit schema weergegeven. 
Met een weerstand van 20 megOhm. in plaats van de micro
elektrode, bedroeg de roosterstroom in de eerste buis min
der dan 10 -10 A. De effectieve ingangscapaciteit was 2 pF. 
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De stij~ijd bedroeg 60 microseconden. 
Voor een goede frequentie -karakteristiek was het noodzake
lijk, dat de micro -elektrode zich vlak bij de eerste buis van 
de kathode -volger bevond; daarom werd deze gemonteerd op 
de micromanipulator, zodat de zilverdraad tussen" elektrode 
en buis slechts 2 cm lang behoefde te zijn. Hierdoor bedroeg 
de stijgtijd van het gehele systeem slechts 80 microseconden. 
De gevoeligheid van het systeem werd geijkt door superposi
tie van een spanning van 50 mV, op het micro-elektrode
signaal langs de indifferente elektrode. 
- een Tektronix -dubbelstraal-oscilloscoop, type 555. 

Hierop werden de gemeten spanningen zichtbaar gemaakt. In 
die gevallen, waarin meer dan één signaal synchroon gem"e
ten moest worden, werd"gebruik gemaakt van een elektroni
sche straalverdubbelaar (plug -in unit type M), waardoor van 
één straal vier strikt gelijklopende stralen gemaakt werden. 
Het tweede kanaal werd steeds gebruikt voor registratie van 
een tijdsignaal en als O--referentielijn. 
- twee als monitor geschakelde Tektronix dubbelstraal-oscil-

loscopen, type 502. 
De op de oscilloscopen zichtbaar gemaakte potentialen wer
den fotografisch vastgelegd. Het beeld van de Tektronix 555 
werd met een snel transporterende, Shackman foto -camera 
gefotografeerd. Het beeld van één van de monitoren werd, 
indien een langdurige, continue registratie vereist was, met 
stilstaande tijdbasis gefilmd met een Langham -Thompson 
filmcamera. 
Zowel de foto f s als delen uit de film werden later vergroot en 
gerangschikt in montages, waarvan er in dit proefschrift een 
aantal opgenomen is. 

2. De extra-cellulaire afleidingen. 

Van het rechter hartoor werden extracellulaire complexen 
afgeleid d. m. v. twee tegen het ep ic ardi ale 'oppervlak aange
legde gechloreerde zilverdraden, diameter 0, 3 mrn, onder
linge afstand 1, 5 mm.. De aldus afgeleide complexen werden 
voorversterkt in een Tektronix pre-amplifier, type 122. 
Vervolgens werden zij tezamen met de intracellulaire poten
tialen op de oscilloscoop geregistreerd. 
Daarnaast gebruikten wij de extracellulaire complexen om op 
ieder gewenst ogenblik tijdens het experiment een controle te 
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kunnen uitoefenen op de frequentie en de activiteit van het 
preparaat. Hiertoe werden zij geregistreerd op êên kanaal 
van een driekanaals Hellige -cardiograaf. Op het tweede ka
naal werd aangegeven t wanneer een foto van het beeld op de 
oscilloscoop gemaakt werd. 
Het derde kanaal werd alleen gebruikt, indien met het Langen
dorff -preparaat gewerkt werd. In dat geval werd hierop het 
volledige elektro-cardiogram vastgelegd, waardoor eventue
le stoornissen in geleiding en ritme vastgesteld konden wor
den. 
Tenslotte werd d. m. v. de atriumcomplexen een registratie 
van de hartfrequentie tot stand gebracht. Per 10 seconden 
werd het aantal complexen elektronisch opgeteld, en gedu
rende de volgende 5 seconden afgedrukt op een discontinu
schrijvende Honeywell recorder. Aldus kregen wij een curve, 
die het verloop van de hartfrequentie weergaf gedurende het 
gehele experiment, waaruit een eventuele stoornis in de 
pacemaker -functie van het preparaat direct afgelezen kon 
worden. 

3. EIGEN BEVINDINGEN 

a. De transmembraanpotentiaal van vezels in het atrium
myocard 

De transmembraanpotentiaal van een atriumvezel wordt ge
kenmerkt door een constante rustpotentiaal en een plotseling 
optredende actiepotentiaal met een hoog voltage. 
In onze experimenten bedroeg de grootte van de rustpotentiaal 
ongeveer 80 mV. 
De geregistreerde hoogte van de ru stp ot enti aal is afhankelijk 
van: 
1. de grootte van de vezel, waarin gemeten wordt; 
2. de diameter van de punt van de voor de registratie ge

bruikte micro -elektrode; 
3. de beweeglijkheid van de vezel, waarin gemeten wordt; 
4. de grootte van het potentiaal-verschil tussen elektrode

punt en omgevende vloeistof: de zgn. puntpotentiaal 
(Adrian, 1956); 

5. de verhoudingtussen de kaliumconcentratie in de gebruik
te doorstromingsvloeistof en in de cel. 
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Door de aanwezigheid van deze variabelen is een vergelijking 
met de waarden, die door andere autetlrïS gevonden zijn, 
slechts ten dele mogelijk. De hoogste, door ons bij herhaling 
gemeten waarde van de rustpotentiaaJ. was + 90 mV. 
De actiepotentiaal van een atriumvezel ontstaat zonder inlei
dende potentiaaldaling. De depolarisatie vindt zeer snel 
plaats; de in de literatuur vermelde waarde van 80 V/sec 
konden wij bevestigen. 
Deze atriumpotentiaal vertoont altijd een overshoot; de groot
te daarvan is variabel, maar vertoont een duidelijke samen
hang met de hoogte van de rustpotentiaal. Dit werd reeds 
door Weidmann (1955) voor Purkinje-vezels vastgesteld: hoe 
groter de ru stp ot enti aal is, des te groter is ook de overshoot. 
Als wij bij uitzondering een hoge rustpotentiaal vonden met 
een geringe overshoot, werd steeds opnieuw gemeten met een 
andere micro-elektrode. Het bleek dan meestal, dat een ab
normaal hoge punt -potentiaal de oorzaak van het waargeno
men fenomeen was. 
De repolarisatiefase van de actiepotentiaal verloopt in het 
atrium zeer gelijkmatig. Plateauvorming hebben wij slechts 
bij uitzondering waargenomen. De totale duur van de repola
risatie is van vezel tot vezel verschillend (150-175 msec), 
doch in één vezel steeds constant. In het rechter hartoor 
werden vezels gevonden, die veel sneller repolariseren; de ..... 
totale duur van de actiepotentiaal bedroeg hier minder dan 
100 msec. 
In enkele experimenten hebben wij de voortgeleidingssnelheid 
van de actiepotentiaal door het atrium gemeten. Hiertoe 
werden twee micro - elektroden op 8 mm afstand van elkaar 
in het atrium gestoken, op één lijn met de sinusknoop. Het 
tijdsverschil tussen de twee actiepotentialen wees op een 
voortgeleidingssnelheid van 0,4-0, 5 m/sec. Door Paes de 
Carvalho (1959) werd in het gefsoleerde konij-neatrium een 
waarde gevonden van 0,45-0,6 m/sec. 
De door ons gevonden waarde is de uitkomst van een beperkt 
aantal metingen, terwijl voorts de meting met twee micro
elektroden slechts het tijdsverschil aangeeft tussen de acti
vatie van twee individuele vezels. Het is daarom niet uitge
sloten, dat in bepaalde vez.els van het atrium de prikkelge
leiding veel sneller gaat. Wij hebben in onze experimenten 
hiervoor echter geen aanwij~ing-en ki.mn~n vinden. 
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b. De transmembraanpotentiaal van vezels in de sino -auri
culaire lmoop 

Ter plaatse van de sino -auriculaire knoop hebben de spier
vezels een transmembraanpotentiaal, die sterk verschilt van 
de in het atrium geregistreerde potentiaal. 
Een metbehulp van twee micro-elektrodes uitgevoerd onder
zoek naar het verschil in ontladingstijdstip van een sino
auriculaire vezel en een atriumvezel, toonde aan, dat de 
sino -auriculaire vezels het eerst tot ontlading komen (fig. 
3 - 6) en dus met recht als pacemakervezels beschouwd mo
gen worden. 
De belangrijkste kenmerken van de transmembraanpotentiaal 
in deze pacemakervezels zijn: 
1. Een geleidelijke dalingvan de rustpotentiaal, in de perio-

de tussen de ac ti ep otenti al en in. De snelheid van deze 
diastolische depolarisatie is van vezel tot vezel zeer ver
schillend; in één vezel blijft de depolarisatiesnelheid echter 
gedurende vele cycli vrijwel steeds gelijk. 
De grootste di a stoli sche depolari satie bedroeg in onze metin
gen + 25 mV. Elke waardetussen 0 en 25 mVkan in verschil
lende vezels van de knoop gevonden worden. 
Het verloop van de depolarisatie is niet overal hetzelfde. In 
een aantal vezels neemt de snelheid van de depolarisatie ge
durende de diastole toe, zodat er een geleidelijke overgang 
in de snelle depolarisatiefase van de actiepotentiaal bestaat. 
Daarnaast worden vezels gevonden, waarin de depolarisatie 
een constante snelheid heeft, totdat, meestal plotseling, de 
actiepotentiaal ontstaat. 
Tenslotte vindt men soms vezels, waarvan de depolarisatie 
in het begin van de diastole het sterkst is, en daarna steeds 
minder wordt. 
2. Een actiepotentiaal van lange duur en van gering voltage. 

De depolarisatiefase van de actiepotentiaal duurt in alle 
vez el s van de sino-auriculaire knoop langer dan in het atrium. 
Er is een duidelijk verband tussen de grootte van de mem
braanpotentiaal op het moment, dat de depolarisatiefase van 
de actiepotentiaal begint, en de snelheid van deze depolari
satie. Hij verloopt het langzaamst in die vezels, welke de 
kleinste membraanpotentiaal op het moment van de depolari
satie bezitten. 
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100 
mV 

Fig. 3 - 6. 

_200 
m.sec. 

Synchrone registratie van de transmembraanpotentiaal van een vezel in de smo
auriculaire knoop (boven) en het rechter atrium (onder). Zowel het verschil in 
het ontladingstijdstip, als het verschil in het verloop der diastolische potentiaal 
komen duidelijk tot uiting. 
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Eenzelfde verband bestaat er tussen de amplitude van de de
polarisatie en de grootte van de membraanpotentiaal. Bij een 
lage membraanpotentiaal bereikt de depolarisatie een waarde 
van nul mV; zelfs wordt in sommige gevallen deze waarde 
niet bereikt. Bij hogere waarden van de membraanpotentiaal 
vindt men een overshoot, die echter nooit meer dan 10 mV 
bedraagt. 
De repolarisatiefase duurt langer dan die van atriumvezels. 
De meting hiervan is echter weinig nauwkeurig, omdat de 
overgang tussen repolarisatie en de daarop volgende diasto
lische depolarisatie uitermate vloeiend verloopt. Gemeten 
op dezelfde wijze als in het atrium bedroeg de gemiddelde 
repolarisatieduur in de sino-auriculaire knoop 150-200 msec. 
In navolging van West (1955) en Hoffman (1960) kan in de 
complexe situatie van ongelijk verlopende pacemakerpoten
tialen orde geschapen worden door de volgende indeling: 

1. ware pacemakers: 
lage rustpotentiaal; 
sterke diastolische depolarisatie; 
geleidelijke overgang van de diastolische depolarisatie in 
de actiepotentiaal; 
trage depolarisatiefase van de actiepotentiaal; 
geen overshoot. 

2. .latente pacemakers ~ 
hogere rustpotentiaal; 
kleinere diastolische depolarisatie; 
scherpe overgang van diastolische depolarisatie in de ac
tiepotentiaal IDet snelle depolarisatiefase van de actiepo
tentiaal; 
kleine overshoot. 

Wij zullen in het volgende hoofdstuk ruimschoots aandacht 
besteden aan de theo retische grondslagen v an de namen t 'ware" 
en "latente" pacemakers. Thans willen wij eerst de locali
satie van ware en latente pacemakervezels bespreken. 
In alle experimenten bleek, dat het gebied der ware pace
makers inde sino-auriculairelmoop zeerkleinwas: 1-3 mrn 2. 

Daaromheen bevond zich altijd een grote zone van latente 
pacemakers. In enkele experimenten, vooral met het beweeg
lijke hart in Langendorff -opstelling, slaagden wij er niet in 
ware pacemakers te vinden, zelfs niet na uren durende po-
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Fig. 3 - 7. 

50 
fnV 

Het verloop van de transmembraan
potentiaal in verschillende vezels van 
de smo-auriculaire knoop en van het 
rechter atrium. 
A. Een ware pacemakervezel in het 

middendeel van de sino-auricualire 
lmoop. 

D -

B. Een latente pacemakervezel vlak bij 
A. E 

C. Een latente pacemakervezel vlak bij 
de sulCUB terminalls. 

D. Een vezel uit het intercavale atrium-
spierweefsel, onder de B -a Imoop. 

E. Een vezel van het rechter hartoor. 
De onderbroken lijn geeft een potenti-
aalverschil van 0 mV aan. L"IIIIII __ _ 

200 
m.sec. 
-
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gingen daartoe. Vermoedelijk was in deze harten het ware 
pacemaker -gebied zo klein, dat wij het met onze micro
elektrode niet aangeprikt hebben. 
In fig. 3 - 7 en fig. 3 - 8 laten wij series potentialen zien, 
die in de sino -auriculaire knoop van een geïsoleerd atrium 
gevonden worden als de micro -elektrode vanaf de vena cava 
superior steeds dichter bij het hartoor in het intercavale ge
bied gestoken wordt. 
Volgens de bovengenoemde indeling mogen alleen de in fig. 
3 - 8 onder A en B getoonde potentialen als afkomstig uit 
"ware" pacemakervezels beschouwd worden. De beide vezels 
met het hier getoonde potentiaalverloop lagen in het midden
deel van de sino -auriculaire lmoop. 
De series onder C en D zijn afkomstig van latente pacema
kervezels; reeds aan hetpotentiaalverloop iste zien dat deze 
twee vezels onderling sterk verschillend zijn. De vezel met 
het potentiaalverloop onder C maakte, evenals A en B, deel 
uit van de sino -auriculaire lmoop, terwijl het onder D ge
toonde potentiaalverloop afgeleid werd van een vezel, die 
vlak bij de sulcus terminalis lag, en vermo~delijk dus tot de 
sino -auriculaire ringbundel behoorde. ' 
De onder E getoonde serie potentialen werd gevonden in een 
vezel van het rechter hartoor. 

c. De localisatie van ware en latentepacemakers inde sino
auriculaire lmoop. 

Het is tot dusver niet mogelijk gebleken om morfologische 
verschillen tussen ware en latente pacemakervezels aan te 
tonen (Trautwein en Uchizono, 1962). Het is daarom niet 
zonder meer te verwachten, dat de ware pacemakervezels 
alle in hetzelfde gebied van de sino -auriculaire knoop zullen 
liggen. 
Om de localisatie vast te stellen hebben wij in de harten van 
vijf konijnen van één familie elektrofysiologisch een analyse 
gemaakt van de verdeling der twee vezeltypen in en om de 
sino - au riculaire lmoop. 
De werkwijze was als volgt: 
Eerst hebben wij van één preparaat een schets gemaakt;, fig. 
3 - 9 laat deze zien. Van deze schets werden reproduld;ies 
gemaakt. Bij elk experiment werd op de schets de plaatsing 
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Fig. 3 - 8. ' ,- t. r-. r r- ,. ,- , r Î 
Het verloop van de transmembraan- fL ILLll .' ~~t::~~U:C:l~~~l~~~nV~~:l:e~~: . . ,' , \ LlL\ 
ter atrium, (gereglstreerd op het on- . .. . 
derste kanaal) en het oppervlakte- I J \ . 

elektro gram van het rechter hartoor \iIIIf , ~ 
(geregistreerd op het bovenste kanaal). 

A en B. Ware pacemakervezels van de 
sino -auriculaire knoop. 

C. Latente pacemakervezel van de si
no -auriculaire knoop. 

D. Latente pacemakervezel bij de sul-
cus terminalis. 

E. Een vezel van het rechter hartoor. 

Het preparaat was hetzelfde als van 
fig. 3 - 7. 

E 

~C(CC(C(O 
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aulcus terminalis 

v. cava Wertor 

voorwand 
van rechter 
atrium 

sulcus coronariue 

Fig. 3 - 9. 

v. cava superior d. 

vetkwabje 

rechter hartoor 

rechter ventrikel 

Half-schematische schets van het rechter atrium van het konijnehart. 
(Dezelfde afbeelding als fig. 2 - 1). 
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Fig. 3 - 10. 
De transmembraanpotentiaal van vezels in verschillende delen van de sino-auri
culaire knoop en het rechter atrium (exp. 6-5-'63). 
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Fig. 3 - Ilo 
De transroembraanpotentiaal van vezels in verschillende delen van de sino-auri
culaire lmoop en het rechter atrium (exp. 7-5- t 6 3) . 
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van demicro-elektrode aangegeven. Deze plaatsbepaling was 
slechts bij benadering juist, omdat ze macroscopisch ge
schiedde. Het bleek ons, dat de microscopische localisatie 
van de micro -elektrode veel moeilijker was, omdat de ori
entatiemogelijkheden onder de microscoop te gering waren. 
De fig. 3 - 10 en 3 - 11 laten het resultaat van twee van de 
vijf experimenten in een montage zien. Rondom de schets 
van het preparaat vindt men het verloop van de transrnem
braanpotentiaal op verschillende plaatsen in en om de sino
auriculaire knoop. In alle experimenten bleek, dat nodale 
vezels uitsluitend gevonden worden in het verlengde van de 
rechter vena cava superior, aan de veneuze kant van de sul
cus terminalis. De vezels, die een duidelijke diastolische 
depolarisatie vertonen, liggen steeds in een streepvormig 
gebied, dat begint bij de inmondingvan de vena cava superior 
in het atrium, en 5-10 mrn doorloopt in de richting van de 
vena cava inferior. Binnen dit gebied bevindt zich een kleine 
zone, waarin het verloop van de transmembraanpotentiaal de 
kenmerken van een ware pacemakerpotentiaal vertoont. Deze 
zone ligt ongeveer in het midden van het nodale gebied. 
Hieromheen bevinden zich uitsluitend latente pacemakers. 
Naar het atrium toe vertoont hetpotentiaalverloop een gelei
delijke overgang naar het atrium -type: hoe dichter de onder
zochte vezel zich bij het atriumweefsel bevindt, des te ge
ringer wordt de diastolische depolarisatie, en des te meer 
gelijkt de actiepotentiaal op die van de atriummusculatuur . 
Volgt men de vena cava superior naar boven toe, dan vindt 
men potentialen van 80-90 mV, met een zeer geringe diasto
lische depolarisatie, en slechts een kleine overshoot. 
Wordt de elektrode verplaatst naar de vena cava inferior, 
dan vindt men vezels met een hoge rustpotentiaal van 90-100 
m V, en een hoge actiepotentiaal van + 120 rn V; een diasto
lische depolarisatie ontbreekt geheel. Een merkwaardige 
vondst, die in vier van de vijf preparaten gedaan werd, was, 
dat de repolarisatiefase van genoemde vezels een klein pla
teau vertoonde: na een snelle repolarisatie tot aan de nullijn, 
volgde een duidelijke vertraging van het repolarisatiepr@ces. , 
Een dergelijkeplateauvorming is zeer ongewoon voor atrium
vezels, doch normaal bij Purkinje-vezels. Het zou een on
geoorloofde speculatie zijn, alleen op grond van deze elektro
fysiologische waarneming, te besluiten tot de aanwezigheid 
van Purkinje -vezels in het atrium. Histologisch is echter 
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door verschillende auteurs eveneens het bestaan van Purkinj e
vezels in het atrium gepostuleerd (Copenhaver en Truex, 
1952; Truex, 1961), zonder dat evenwel een specifiek verloop 
en een specifieke geleidingsfunctie toegekend werden. Met 
onze methodiek was het evenmin mogelijk om aan deze vezels 
een specifieke functie toe te kennen. Wel is ons tijdens de 
registraties met twee micro -elektroden gebleken, dat de 
vezels met de hoge, Purkinje-achtige potentialen vroeg in de 
diastole reeds tot ontlading komen, eerder dan bijvoorbeeld 
de nodale vezels in de sulcus terminalis. 
Verplaatst men tenslotte de elektrode naar de veneuze kant 
van de sino -auriculaire lmoop, in het weefsel dat de verbin
ding vormt tussen de wand van de vena cava superior (d) en 
de vena cava inferior, dan worden zeer kleine potentialen 
gevonden, + 35 mV hoog, met een sterke diastolische depo
larisatie. -
Het onderzoek met twee micro -elektroden toonde aan, dat 
deze vezels aan het begin van de systole ontladen, nog eer
der dan de ware pacemakervezels in de sino -auriculaire 
lmoop, waar ' zij vlak bij liggen. Vermoedelijk vormen zij 
derhalve de presinus van Rylant. 
Wij zullen "in de discussie nader ingaan op de vraag of deze 
presinus terecht door Rylant beschouwd wordt als het punt, 
waar de prikkel voor de hartcontractie ontstaat. 

d. De latente pacemakervezels 

Uit de in de vorige paragraaf beschreven topografische ana
lyse van de elektrische activiteit in het sino-auriculaire ge
bied blijkt, dat verreweg het grootste deel der nodale vezels 
niet spontaan tot ontlading komt, doch door een eerder vuren
de, ware pacemakervezel geprikkeld wordt. 
Toch vertonen al deze vezels een geleidelijke depolarisatie 
gedurende de diastole; men kan dus verwachten, dat zij, 
indien zij niet meer door andere vezels geprikkeld worden, 
zelf als pacemaker kunnen fungeren. Hun ontladingsfrequen
tie zal dan vermoedelijk lager zijn dan die van de oorspron
kelijke pacemaker. 
Voor deze opvatting bestaan veel argumenten, doch slechts 
weinig experimentele gegevens. Door West c. s. (1956) werd 
d. m. v. intracellulaire registratie van pacemakerpotentialen 
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.in de sino -auriculaire knoop van het konijn aangetoond, dat 
uitschakeling van ware pacemakervezels een verschuiving 
van de plaats~ van prikkelvonning geeft. Door acetylcholine 
te appliceren terplaatse van de ware pacemakervezels zagen 
zij in sommige latente vezels de scherpe overgang van de 
diastolische in de systolische depolarisatie verdwijnen, waar
door de potentiaal geheel het verloop kreeg van die van een 
ware pacemaker. Het mag dus als vaststaand aangenomen 
worden, dat de latente pacemakervezels onder uitzonderlijke 
omstandigheden de rol van ware pacemakervezels kunnen 
overnemen. Het is echter de vraag, of ookonderfysiologische 
omstandigheden een verschuiving van de prikkelvorming als 
een soort roulatie optreedt. Voorshands kan deze vraag nog 
niet met zekerheid beantwoord worden, omdat langdurige in
tracellulaire registratie in vivo niet mogelijk is. Wij menen 
echter een aantal argumenten te hebben voor een bevestigend 
antwoord op deze vraag: 
1. In de vele door ons onderzochte preparaten lag de pace-

maker wel meestal in het midd~ndeel van het sino -auri
culaire gebied, doch slechts in een minderheid van de geval
len op dezelfde plaats. Dit kan uiteraard een individuele 
variabiliteit zijn, maar het kan ook wijzen op een in de loop 
van de tijd optredende verschuiving van de primaire pace
maker. 
2. In enkele preparaten werd bij langdurige registratie uit 

één pacemakervezel gezien dat de overgang tussen de di
astolische en de systolische depolarisatie afwisselend vloei
end en scherp verliep. In fig. 3 - 12 zijn enkele stukken uit 
een vijf minuten durende registratie te zien. In het begin van 
de registratie verloopt de overgang vrij vloeiend. Hoewel wij 
dit potentiaalverloop beschouwen als behorend bij een latente· 
pacemaker - wij st het er toch wel op, dat de vezel niet ver 
van het ware pacemakergebied verwijderd is. Halverwege de 
tweede rij gaat de overgang echter veel abrupter verlopen, 
en ontstaat er een scherpe lmik tussen diastolische en systo
lische depolarisatie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt, 
doordat de prikkelvorming thans ontstaat in een deel van de 
sino -auriculaire lmoop dat verder van de onderzochte vezel 
afgelegen is. 
Het is derhalve niet uitgesloten, dat ook in vivo de pacema
ker in de sino -auriculaire lmoop op gezette tijden van plaats 
verandert. In het volgende hoofdstuk beschrijven wij de ef-
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50 I 
mV 

Fig. 3 - 12. 

- 200 
m sec 

Enkele gedeelten van een 5 minuten durende registratie v~ de transmembraan
potentiaal van één pacemakervezel. Geleidelijkwordt de overgang van de diasto
lische depolarisatie in de actiepotentiaal abrupter. 
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50 I 
mV 

Fig. 3 - 13. 

500 
msec 

Synchrone registraties van het verloop van de transmembraanpotentiaal in twee 
vezels van de sino-auriculaire knoop. De elektrode-afstand bedroeg maximaal 
5 mmo De onderste serie toont hoe het potentiaalverloop eruit ziet als de micro
elektrode juist een vezel binnendringt. 
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fecten van elektrische prikkeling op de elektrische activiteit 
van de sino -auriculaire pacemakervezels. Wij zullen dan 
opnieuw de verhouding tussen ware en latente pacemakers 
aan de orde stellen. 

e. Het ontladingstijdstip van latente pacemakers 

Door vele auteurs wordt de hoogte van de diastolische depo
larisatie gebruikt als maat voor de pacemaker -potentie van 
een bepaalde vezel. Men bedient zich dan van de volgende 
voorstelling: 
Rondom de ware pacemakers, de vezels met een hoge diasto
lische depolarisatiesnelheid, bevinden zich latente pacema
kervezels , waarvan de depolarisatiesnelheid geringer is. 
Hoe verder men van het pacemakercentrum verwijderd is, 
des te geringer wordt de pacemakerpotentie. Op grond van 
deze voorstelling van zaken zou men verwachten dat een la
tente pacemaker met een sterke diastolische depolarisatie 
eerder tot ontlading gebracht zal worden dan een vezel met 
een geringe diastolische potentiaaldaling. 
Om hierin inzicht te krijgen hebben wij een aantal experimen
ten verricht met twee micro-electroden, waardoor simultane 
registratie uit twee verschillende vezels in de sino -auricu
laire lmoopmogelijkwas. In fig. 3 - 13 is een aantal van deze 
registraties, afkomstig uit êén preparaat, weergegeven. Het 
betreft hier steeds twee latente pacemakervezels op ten hoog
ste 5 mm afstand van elkaar. 
Het blijkt, dat vanuit de ware pacemaker de prikkel in alle 
richtingen met een snelheid van 50 rom/sec. of minder wordt 
voorlgeleid. Het moment van optreden van de snelle depola
risatie vertoont geen samenhang met de diastolische depola
risatiesnelheid. Soms wordt een vezel met een betrekkelijk 
geringe diastolische depolarisatie eerder tot ontlading ge
bracht dan een met een grote. Fig. 3 - 14 laat registraties 
zien waarin wij het ontladingstijdstip van nacemakervezels 
en non-pacemakervezels vergeleken. De belangrijkste regis
tratie is no. C. De bovenste rij potentialen is afkomstig uit 
het middendeel van de sino -auriculaire knoop, dicht bij de 
sulcus terminalis; de onderste registratie komt uit het inter
cavale atriumweefsel, onder de sino -auriculaire knoop. Het 
blijkt, dat de vezels in dit gebied, waarin ook de Purkinje-
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Fig. 3 - 14. 
A, Ben C: 

_LLLLLLL 
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500 
msec 

Synchrone registratie van het verloop lli 
der transmembraanpotentiaal van 
pacemaker- en non-pacemakervezels 
in en rond de sino -auriculaire lmoop. 

Den E: 
Synchrone registratie van het verloop - . 
der tranamembraanpotentiaal in twee 
vezels van het rechter hartoor, + 5 mm 
van elkaar gelegen. -
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achtige vezels gevonden worden, zeer vroeg in de hartcyclus 
geactiveerd worden, eerder nog dan de laterale delen van de 
sino -auriculaire lmoop zelf. 
Geconcludeerd kan worden, dat het ontladingstijdstip van een 
latente pacemaker geen verband houdt met zijn pacemaker
potentie; voorts is de voortgeleiding door het knoop -weefsel 
niet in alle richtingen even snel: de snelste voortgeleiding 
vindt naar onderen plaats, naar net intercavale weefsel. 

4. DISCUSSIE 

a~ Mono - of multicellulaire prikkelvorming ? 

Zolang men nog niet in staat is selectief één pacemakervezel 
d. m. v. intracellulaire prikkeling kunstmatig tot ontlading te 
brengen, blijft de keuze tussen mono - en multicellulaire 
prikkelvorming speculatief. 
Er is echter een aantal argumenten om multicellulaire prik
kelvorming als de meest waarschijnlijke te beschouwen. In 
de eerste plaats is het van betekenis dat het zo gemakkelijk 
is een ware pacemakervezel met de micro -elektrode aan te 
prikken. Slechts in enkele kleine preparaten van jonge konij
nen bleek het onmogelijk een ware pacemakervezel te vinden. 
Daarom mag aangenomen worden, dat er in een klein gebied 
van de sino -auriculaire lmoop een betrekkelijk groot aantal 
vezels is, dat spontaan tot ontlading komt. Dit wordt des te 
waarschijnlijker, als men de zeer lage voortplantingssnelheid 
van de prikkel binnen het knoop-weefsel in aanmerking neemt. 
Door deze lage voortgeleidingssnelheid zal de spontane ont
lading van een vezel slechts in haar naaste omgeving andere 
vezels kunnen prikkelen. Dientengevolge kan intussen elders 
een andere vezel spontaan tot ontlading komen. Daarom is 
het zelfs niet waarschijnlijk, dat de vroegst ontladende vezel 
de pacemaker voor het gehele hart is; veeleer moet men aan
nemen, dat de vezels, die wat later spontaan tot ontlading 
komen, maar dichter bij vezels van het atriummyocard lig
gen, de activatie van het gehele hart in gang zetten. Wij ach
ten om deze reden Ry lant' s veronderstelling dat de zeer vroeg 
ontladende presinus de plaats is waar de prikkel voor de con
tractie van het hart ontstaat, geenszins bewezen. 
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b. De voortgeleiding van de actiepotentiaal door het nodale 
weefsel 

Over de wijze, waarop de actiepotentiaal door het myocard 
wordt voortgeleid, bestaan tal van opvattingen, uit welke het 
moeilijk valt te kiezen. 
Het maakt zeer veel verschil, of de hartspier opgevat kan 
worden als een bundel evenwijdig verlopende kabels, of dat 
wij te maken hebben met een netwerk van korte kabels. 
De voortgeleiding in een weefsel met kabel-eigenschappen, 
die nauwkeurig bekend geworden is door bestudering van de 
activatie van dwarsgestreepte spiervezels en zenuwvezels, 
komt als volgt tot stand (Woodbury en Patton, 1960): 
Als de membraanpotentiaal van de vezel door externe prik
keling voldoende verlaagd is, ontstaat op de geprikkelde 
plaats een snelle depolarisatie. Er zal nu een locale ionen
stroom gaan lopen tussen het gedepolariseerde membraan
deel en het niet -gedepolariseerde membraanoppervlak hier 
vlak omheen. Tengevolge van deze locale ionenstroom daalt 
de membraanpotentiaal in de directe omgeving van het pri
mair .geactiveerde gebied: elektrotonische depolarisatie. 
Door de capaciteit van de membraan bereikt deze elektro
tonische potentiaal niet direct zijn maximale waarde. Als de 
elektrotonische depolarisatie de drempelwaarde van de mem
braan bereikt, ontstaat de snelle depolarisatie: het begin van 
de actiepotentiaal. Hoe langer het kabeldeel is, waarover de 
elektrotonische depolarisatie actief is, des te sneller zal de 
prikkel voortgeleid worden, omdat terzelfdertijd langere 
stukken van de kabel geactiveerd worden. De voortplantings
snelheid is dus rechtstreeks afhankelijk van de ruimtelijke 
uitbreiding van de elektrotonisch veroorzaakte daling van de 
membraanpotentiaal. . 
De reikwijdtevande elektrotonische potentiaal is van de vol
gende factoren afhankelijk: 
1. de hoogte en de sn~lheid van de depolarisatie; 
2. de kabel-eigenschappen van de vezel; de elektrotonische 

potentiaal breidt zich verder uit, naarmate de mem
braanweerstand hoger is of de weerstand van de intra - en 
extracellulaire vloeistof lager is. 

In het myocard kan men zich een gelijksoortige reeks van 
processen voorstellen, omdat men kan aannemen dat de in
dividuele vezels zich als kabels gedragen. In atrium en ven-

83 



trikei zijn voor deze VISIe naast morfologische ook fysiolo
gische argumenten aan te voeren. Zowel Draper en Mya Tu 
(1959) als Sana c. s. (1959) toonden aan, dat in atrium en 
ventrikel de voortgeleiding van de prikkel in de lengterichting 
van de vezels enige malen sneller geschiedt dan in de dwarse. 
Door Woodbury en Crill (1961) werd vervolgens aangetoond 
in traheculae uit ratte atri a , dat een intracellulair gegeven 
hyperpolariserende elektrische impuls (duur 0,1 sec) in de 
lengterichting twee keer zover voortgeleid wordt als in dwar
se richting. 
Deze feitenhouden in~ dat de elektrotonische impuls zich dus 
kennelijk met het minste verlies uitbreidt langs de celmem
braan. Het is echter de vraag of in het weefsel van de sino
auricul ai re· lmoop eenzelfde gang van zaken verwacht kan 
worden. Hiertegen pleiten de volgende argumenten: 
1. de lmoop heeft morfologisch het beeld van een netwerk; 
2. het is onwaarschijnlijk dat de vezels van de sino - auricu

laire knoop lang zijn; veeleer heeft men te maken met 
korte, van elkaar gescheiden spiervezeltjes; 

3. een voorkeursrichting van de prikkelgeleiding is. nog niet-
aangetoond-_ 

De voortgeleiding van de prikkel door een dergelijk netwerk 
moet men zic.h.enigszins anders denken dan die door een ka.
belsysteem. Indien in dit netwerk de vezels elkaar op koJ.""te
afstand kruisen, is het mogelijk dat de door een primair de
polariserende vezel veroorzaakte elektrotonische potentiaal 
ook depolariserend werkt op naburige vez.els, via de extra.
cellulaire ruimte. 
Of deze dwarse depolarisering effectief is hangt af van: 
1. de onderlinge afstand van de vezels; 
2. de kabeleigenschappen van de primair ontladende vezel. 
Indien de afstand klein is en de kaheleigenschappen ongunstig
zijn, zal de prikkel zich in dwarse richting van vezel op vezel 
kunnen voortplanten en dus in zekere mate onafhankelijk zijn 
van de anatomische ligging der verschillende vezels. Aldus 
is het mogelijk dat vanuit de ware pacemakervezels de prik
kel in alle richtingen wordt voortgeleid. 
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c. De functie van de latente pacemakervezels bij de voort
geleiding van de prikkel door het nodale weefsel. 

Indien de vezels in de sino-auriculaire knoop wat betreft hun 
ontlading dezelfde wetten volgen als zenuw - en spiervezels, 
dan mogen wij aannemen, dat een actiepotentiaal ontstaat als 
de membraanpotentiaal in korte tijd verlaagd wordt tot op de 
drempelwaarde. In een latente pacemakervezel zijn er dan 
twee potentiaalfactoren werkzaam.: 
1. de spontane depolarisatie, waarvan de oorzaak in de ve-

zel zelf gezocht moet worden; 
2. de elektrotonische beihvloeding door naburige vezels. 
Het in de , vezel geregistreerde potentiaalverloop is de som 
van beide. Men kan zelfs veronderstellen, dat in een aantal 
latente pac emakervezel s de gemeten diastoli sche depolari sa
tie uitsluitend van buitenaf tot stand gebracht wordt. 
Het is evenwel niet waarschijnlijk, dat in alle latente pace
makervezels de diastolische depolarisatie alleen tot stand 
komt door elektrotonische beihvloedingvanuit het ware pace
makergebied, omdat de zone, waarin latente pacemakers 
gevonden worden daartoe veel te groot is. 
De amplitude van een impuls neemt tijdens zijn elektrotoni
sche voortgeleiding door een netwerk van vezels ,zo snel af r 

dat bij vermoedelijk reeds op een afstand van 1 mrn van het 
punt van oorsprong nauwelijks meer meetbaar is (Nobie, 
1963). Daarom nemen wij aan, dat in elkgeval een groot aan
tal van de latente pacemakervezels spontaan depolariseert. 
De hoogte van deze depolarisatie kan dan van invloed zijn op 
de snelheid, waarmee de prikkel door de sino -auriculaire 
lmoop wordt voortgeleid. 
Dit kan men zich als volgt voorstellen: 
Door de diastolische depolarisatie gaat de membraanpoten
tiaal in de richting van de drempelwaarde; door de elektro
tonische depolarisatie wordt deze uiteindelijk bereikt. Een 
vezel met een sterke diastolische depolarisatie heeft een ge
ringere elektrotonische invloed nodig om tot ontlading te ko
men dan een vezel met een kleine diastolische potentiaalda
ling. Of, anders gezegd, een relatief ver van de primaire 
pacemaker af gelegen vezel met een sterke diastolische de
polarisatie ontlaadt tegelijkertijd met een dichtbij gelegen 
vezel met geringe diastolische depolarisatie. Hieruit kan dus 
geconcludeerd worden, dat de sterkte van de diastolische 

85 



depolarisatie in latente pacemakerve"zels van invloed is op de 
voortgeleidingssnelheid van de prikkel door de sino -auricu
laire lmoop. De activatie zal het snelst in die richtingvoort;.. 
geleid worden, waarin zich de vezels met de hoogste diasto
lisene depolarisatie bevinden. Deze redenering zou een ver
klaring kunnen geven voor de relatief grote snelheid waarmee 
de actiepotentiaal zich volgens onze metingen naar het on
derste deel van de sino -auriculaire lmoop verplaatst. Wij 
vinden steun voor dez e opvatting in de experimenten van 
Eyster en Meek (1916) met hondeharten in situ. Zowel elek
trocardiografisch als d. m. v. partiële isolatie van de sino
auriculaire lmoop onderzochten zij de weg, die de prikkel 
vanuit de sino -auriculaire knoop over het atrium neemt. Zij 
concludeerden: 
"In the dog's heart the cardiac impulse, arising within the 
upper part of the sino -auricular " node, is conducted to the 
right auricle and to the auriculoventricular node by two se
parate paths. The former is a diffuse path represented by the 
contact of the right auricle with the node. The latter path is 
either also diffuse in nature, invoking connections above, 
below and on the intercaval borders ofthe node, or there are 
numerous possible paths offering varying degrees of resis
tance to the passage of the impulse". 
Samenvattend kunnen wij de prikkelvorming en prikkelgelei
ding voorlopig als volgt beschrijven: 
In alle pacemakervezels treedt gedurende de diastole een 
geleidelijke daling van de membraanpotentiaal op. In een 
ware pacemakervezel wordt deze depolarisatie geleidelijk 
sneller, zonder dat duidelijk van het overschrijden van een 
drempelwaarde gesproken kan worden. De depolarisatie van 
de ware pacemakervezels veroorzaakt een elektrotonische 
beinvloeding van naburige vezels. Indien deze sterk genoeg 
is, zal de drempelwaarde van de naburige vezels door de 
primair depolariserende, ware pacemakers overschreden 
worden en treedt er een snelle, voortgeleide depolarisatie op. 
Een ware pacemakervezel is dus een vezel, die niet of on
voldoende elektrotonisch gedepolariseerd wordt; een latente 
pacemaker wordt wel voldoende elektrotonisch gedepolari
seerd. Men mag verwachten dat voor een voldoend sterke 
elektrotonus simultane ontlading van een aantal vezels nood
zakelijk is. 
De voortgeleiding van de prikkel vindt vervolgens plaats van 
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de ene latente pacemaker op de andere. Hoe sterker de vezels 
reeds diastolisch gedepolariseerd zijn, des te sneller wordt 
de prikkel voortgeleid. 
Zonder specifieke geleidingsbanen kan er dus toch wel een 
bepaalde voorkeursrichting voor de prikkelgeleiding bestaan. 
Op grond van onze experimenten menen wij, dat deze loopt 
van het middendeel van de sino- auriculaire knoop naar onde
ren, naar het weefsel tussen de inmonding van de vena cava 
superior en de vena cava inferior. 
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HOOFDSTUK IV 

DE ACTIVITEIT VAN DE SINO-AURICULAIRE KNOOP 

TIJDENS EN NA ELEKTRISCHE PRIKKELING; 

EEN VERDER ONDERZOEK NAAR HET ONDERSCHEID 

TUSSEN WARE EN LATENTE PACEMAKERS 

1. INLEIDING 

Op grond van het in het vorige hoofdstuk beschreven poten
tiaalverloop in de sino -auriculaire pacemakervezels hebben 
wij een onderscheid gemaakt tussen ware en latente pace
makers. 
Een dergelijk onderscheid heeft echter alleen zin, als aan de 
termen "waar" en "latent" een functionele betekenis gegeven 
kan worden. Hiertoe dient het volgende aangetoond te worden: 
1. een ware pacemaker kan zich gedragen als een latente, 

wanneer een van elders komende prikkel deze vezel tot 
ontlading brengt, voordat hij spontaan vuurt. 

2. een latente pacemaker kan optreden als pacemaker, wan
neer de ware prikkelvormende vezels selectief geremd 
worden. 

In beide g~vallen verandert de plaats van de prikkelvorming 
in de sino -auriculaire lmoop; dit verschijnsel zullen wij in 
het vervolg aanduiden als pacemakerverschuiving. 
In dit hoofdstuk zullen wij ons geheel bezighouden met de on
der 1 genoemde verandering. De onder 2 genoemde oorzaak 
van een verschuiving van de plaats van prikkelvorming wordt 
in hoofdstuk VI besproken. Zij is een normaal gevolg van de 
invloed van de nervus vagus op de sino -auriculaire knoop. 
Er dient echter vastgesteld te worden, dat het veel gemakke
lijker is om tijdens intracellulaire afleiding een ware pace
makervezel om te vormen tot een latente, dan een latente de 
gelegenheid te geven spontaan tot ontlading te komen. 
Een ware pacemaker zal zich als een latente moeten gedra
gen, als tijdens de diastole, voordat de vezel spontaan ont-

88 



laadt, door een uitwendige prikkel een extrasystole opgeroe
pen wordt. Daarentegen dient er voor de overgang van een 
latente.jn een ware papemak~rvezel een r~~mingvan de oor
spronkelijke pacemaker plaats te vinden. Het blijft in dit ge
val een kwestie van onderzoekersgeluk, of de op het moment 
van remming aangeprikte latente pacemaker inderdaad spon
taan tot ontlading kan komen. Daarom moet men met betrek
king tot punt 2 voornamelijk met indirecte argumenten vol
staan. 
Wij menen echter, dat, indien een omvorming van een ware 
pacemaker in een latente aangetoond kan worden, de omge
keerde verandering toch wel als zeer waarschijnlijk aange
merkt mag worden. 
Op grond van deze overwegingen hebben wij ons er in een 
tiental experimenten toe gezet zowel in ware als in latente 
pacemakervezels het verloop van de transmembraanpotentiaal 
tijdens en na afloop van door prikkeling teweeggebrachte ex
trasystoles te registreren. Gelijksoortige experimenten zijn 
nooit eerder systematisch beschreven, zodat op dit punt een 
literatuuroverzicht ontbreekt. Dit kan evenwel niet gezegd 
worden van het effect van kunstmatig opgewekte sinus-extra
sy stoles op het onti adings ritme van de sino- auriculaire lmoop . 
En omdat ertussen de ritmeverstoringdoor extrasystoles en 
het door ons bestudeerde verloop van de pacemakerpotentiaal 
tij dens en na extrasy stoles een nauwe samenhang veronder
steld mag worden, zullen wij toch bespreken wat er in de 
literatuur over het effect van extrasystoles op het hartritme 
te vinden is. 
Alvorens wij echter tot deze literatuurbespreking overgaan, 
willen wij nog op enkele punten wijzen. Alle onderzoekingen 
over de ritmeverstoring door extrasystoles zijn verricht met 
behulp van registratie van de mechanische hartarbeid of door 
middel van het elektrocardiogram. Men mat dan het interval 
tussen respectievelijk de atriumcontracties of de P -toppen. 
Aan veranderingen van de duur van dit interval kunnen echter 
tal van veranderingen in de activiteit van de hartspier ten 
grondslag liggen: 
1. verandering van de tijd~ waarin de prikkel gevormd wordt; 
2. verandering van de voortgeleidingssnelheid van de activa

tie; het interval wordt verlengd indiende voortgeleidings
snelheid vermindert; een toeneming van de geleidingssnel
heid geeft een verkorting van het interval; 
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3. verschuiving van de pacemaker: als deze naar het atrium 
verschuift, wordt het eerstvolgende interval korter, door 
een vermindering van de sino -atriale geleidingstijd. 

4. verandering van het activatie-patroon: als bepaalde delen 
van het atrium ten gevolge van de normale activatie nog 
refractair zijn, zal de actiepotentiaal zich langs een om
weg over het atrium moeten verspreiden; 

5. verandering van de snelheid, waarmee de contractie tot 
stand komt; dit geldt alleen, als de mechanische activi
teit geregistreerd wordt. 

Het is uiteraard mogelijk, dat een aantal van deze verande
ringen tegelijkertijd het interval beihv loeden, waardoor de 
gemeten verandering van het interval niets meer zegt over de 
in de hartspier optredende fenomenen. 
Uit deze korte uiteenzetting moge voldoende blijken, dat het 
effect van een extraprikkel op het hartritme niet alleen het 
gevolg is van de verandering van het ontladingsritme van de 
sino -auriculaire lmoop. In omgekeerde zin betekent dit dus 
ook dat de duur van het interval slechts beperkte informatie 
geeft over het gedrag van de sino -auriculaire lmoop na een 
extrasystole. Uit dien hoofde hebben wij met de micro-elek
trode het gedrag van vezels in de sino-auriculaire lmoop zelf 
bestudeerd tijdens en na extrasystoles. Alleen dan kan men 
veranderingen van de voortgeleidingssnelheid en verschuiving 
van de pacemaker uitsluiten als oorzakelijke factoren voor 
eventueel optredende intervalveranderingen. 

2. LITERATUURBESPREKING 

Engelmann (1897), de eerste, die systematisch het effect van 
extrasystoles op het hartritme onderzocht, stelde vast, dat 
de aard van ritmeverstoring door ectopische prikkels in hoge 
mate afbankelijk is van de plaats der prikkelelektrode. Indien 
de sinus venosus geprikkeld wordt, treedt een duidelijke 
verandering van het ritme op. De van de sinus venosus uit
gaande extrasystole wordt gevolgd door een normale of licht 
verlengde diastole. Deze verlenging is echter nimmer com
pensatoir: de duur van de post - extrasystoIische diastole 
neemt niet in dezelfde mate toe als de pre -extrasystolische 
verkort is. Wordt daarentegen het atrium of de ventrikel ge-
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prikkeld, dan ontstaat een post -extrasystolische pauze, die 
-'wel"compensatoir is, d. w. z. de verkorting van de pre.-ex
trasystolische pauze wordt geheel gecompenseerd door een 
verlenging van de post-extrasystolische. Na een atrium -ex
trasystole komt de eerstvolgende hartslag op het normale 
tijdstip. het hartritme is dus niet veranderd; na een sinus
extrasy stole komt de eerstvolgende contractie te vroeg, zodat 
het hartritme wel veranderd is. 
In Engelmanns experimenten was dit verschil tussen sinus
en atrium -extrasystoles zo constant, dat hij de meting van 
de duur van de post - extrasystolische pauze gebnlikte als 
methodiek voor de localisatie van de pacemaker. Hij nam 
aan dat, als de extrasystole uitging van de plaats van prikkel
vorming, er in het geheel geen verlenging van de post -extra
systolische pauze optrad. Deze opvatting werd ondersteund 
door Wenckebach (1903), die op grond van vele klinische stu
dies de veronderstellingen van Engelmann ookvan toepassing 
achtte op het hart van zoogdieren. 
Hij ging, met Engelmann, ervan uit, dat, indien de sino -au
riculaire pacemaker te vroeg tot ontlading gebracht wordt, 
de eerstvolgende spontane ontlading optreedt na een diastole 
van normale duur. 
Een atrium- ofventrikelextrasystole zal volgens Wenckebach's 
opvatting gevolgd worden door een waarlijk compensatoire 
pauze~ als de extra-prikkel geen effect heeft op de sinus
lmoop. Deze zal dan op het normale tijdstip tot ontlading ko
men, doch daar het atrium of de ventrikel nog in de refrac
taire periode na de extrasystole verkeert, zal deze ontlading 
niet door een normale harlcontractie gevolgd worden. P as de 
eerstvolgende ontlading van de sinusknoop, dat is dus de twee
de na de extrasy stole, geeft een normale hartslag. 
In het kikvorsbart is dit laatste tijdens atrium-extrasystoles 
vrijwel steeds het geval, omdat de teruggeleiding van de prik
kel door de sinus venosus naar de veneuze ostia traag ge
schiedt. Daarom wordt in het kikvorshart een atrium-extra
systole als regel gevolgd door een volledige compensatoire 
pauze. 
In het zoogdierhart vindt de teruggeleiding van de prikkel 
vanuit het atrium. naar het sino-auriculaire gebied veel snel
ler plaats. Alleen l~át in de diastole optredende extrasy stoles 
zullen derhalve gevolgd worden door een compensatoire pauze, 
omdat de prikkel in dat geval de sino -auriculaire knoop be-
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reikt na afloop van zijn ontlading. De pauze na vroeg in de 
diastole optredende atrium -extrasystoles is alleen verlengd 
met de tij d die de prikkel nodig had, om van de prikkelings
plaats naar de sino -auriculaire pacemaker te komen. 
Reeds Engelmann zelf stelde de eerste uitzondering op zijn 
regel vast: indien de sinus venosus zeer vroeg in de diastole 
geprikkeld werd, werd ook deze sinus -extrasystole gevolgd 
door een verlengde diastole, die echter nooit compensatoir 
was. 
Door Hirschfelder en Eyster (1907) werden deze experimen
ten van Engelmann herhaald met het zoogdierhart, om aldus 
de pacemaker te localiseren. In harten van honden en katten 
werden in situ door elektrische prikkeling extrasystoles op
gewekt. Er werd gezocht naar een verband tussen de plaats 
van prikkeling ende duur van de post-extrasystolische pauze. 
Op geen enkele wij ze konden zij de waarnemingen van Engel
mann bevestigen: 
"As a rule the extrasystolic cycle is somewhat longer than a 
single cardiac cycle, and this is true for extrasystoles ari
sing from stimulation of the superior vena cava as weIl as 
from stimulation of the auricle". 
Evenmin vonden zij een verband tussen het moment, waarop 
de extrasystole optrad, en de lengte van de hierop volgende 
pauze. Deze negatieve resultaten behoeven ons thans niet 
m~er te verbazen. 
De auteurs deden hun experimenten v66rdat de localisatie van 
de sino-auriculaire lmoop bekend was. zodat het louter toeval 
zou zijn, indien zij erin geslaagd waren het kleine pacemaker
gebied te prikkelen. Het is voorts niet uitgesloten, dat het 
door de afmeting van hun elektrodes en de sterkte van de 
prikkel technisch onmogelijk was in hun proefopstelling de 
pacemaker selectief te prikkelen. 
Nadat de plaats van de sino-auriculaire lmoop bekend gewor
den was heeft Sansum (1912) de experimenten van Hirschfel
der en Eyster herhaald. Hij vond, dat zowel na sinus- als na 
atrium-extrasystoles een verlengde pauze volgde, die echter 
bij geen van beide compensatoir was. Toch was er wel een 
verschil: na sinus-extrasystoles was de pauze slechts weinig, 
na atrium -extrasystoles evenwel sterk verlengd, zodat er 
bijna van een volledige compensatie sprake was. 
Hofm.ann en Holzinger (1912) deden gelijksoortige proeven 
met geisoleerde, nodaal kloppende ventrikels van kikvorsen, 
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schildpadden en honden. Ook in deze ventrikels vonden ZIJ 

een matig verlengde, niet-compensatoire pauze na e~rasys
toles. Het was hier duidelijk, dat de pauze des te langer was 
naarmate de extrasystole eerder optrad. Voorts vonden zij 
een belangrijk verschil in effect bij de verschillende proef
dieren: een sterk verlengde post -extrasystolische pauze bij 
kikvorsen, daarentegen vrijwel geen verlenging in de honde
ventrikel. De schrijvers verklaren de pauze als een uitputting 
vanhetprikkelvormende weefsel. Hunbelangrijkste argument 
was de waarneming, dat na een serie snel opeenvolgende ex
trasystoles een zeer lange pauze volgde. 
Al deze experimenten werden gedaan met behulp van regis
tratie van de mechanische hartactiviteit. Lewis en White 
(1914) die reeds bij andere gelegenheden onderzoekingen van 
anderen gecontroleerd hadden, merkten naar aanleiding van 
deze experimenten op: 
"The upstrokes of mechanical curves have no sharpness, the 
error in measurements is in hundredths and not thousandths 
of a second ..... 
Our experience has convinced us that the complex effects of 
premature contractions cannot be studied with accuracy unless 
studied electrocardiographically, for the errors introduced 
in mechanical tracings are of a sufficiently high order to 
vitiate the results" . 
In het hondehart in situ onderzochten zij derhalve elektrocar
diografisch het effect van op verschillende plaatsen in atrium 
en sinusknoop opgewekte extrasystoles . 
Inhun experimenten maakte het geen verschil, of de vena cava 
inf. of het rechterhartoor geprikkeld werd. In beide gevallen 
werd slechts een zeer geringe toeneming van de post -extra
-systolische pauze gevonden, die geheel verklaard kon worden 
door de tijd, die de prikkel nodig had om van het prikkelpunt 
naar de sino -auriculaire lmoop te komen. Zij concludeerden 
daarom: 
"It ispossible that a.retardation ofthe S-Aimpulse formation, 
produced by the premature beat may play some part in pro
longing the retuming cycle (= post -extrasystolische pauze), 
but we thlnk that evidence for this view is still lacking. It 
certainly appears to play little part in vagotomised animals' I • 

De in deze woorden impliciet geuite veronderstelling. dat 
directe of indirecte vagusprikkeling een rol kan spelen bij 
het tot stand komen van de post -extrasystolische pauze was 
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overigens reeds door Engelmann voor de kikvors uitgesloten. 
Hij vond de pauzes ook in geatropiniseerde harten. 
Al met al was na de experimenten van Lewis weinig meer 
met zekerheid te zeggen over het effect van extrasystoles. 
Pas in 1934 werd het probleem opnieuw en zeer zorgvuldig 
onderzocht door Eccles en HofL In gedenerveerde kattehar
ten werd in situ d. m. v. epicardiale afleidelektrodes eerst 
nauwkeurig de plaats van de primaire negativiteit bepaald. 
Vervolgens werd op die plaats geprikkeld, en nagegaan of de 
tengevolge van de prikkeling optredende actiepotentiaal een 
vorm had, die gelijk was aan de spontaan gevormde comple
xen. Pas wanneer op deze wijze vastgesteld was, dat inder
daad de sino -auriculaire knoop geprikkeld werd, onderzoch
ten zij het effect van de sinus-extrasystoles op het hartritme. 
Wij zullen hun betrekkelijk gecompliceerde resultaten punts
gewijze samenvatten: 
1. Als de extrasystole samenvalt met de normale slag, is de 

post -extrasystolische pauze in duur gelijk aan de normale 
diastole. 

2. Naarmate de extrasystole eerder in de diastole optreedt, 
neemt de lengte van de post -extrasystolische pauze toe. 

3. Als de pre -extrasystolische diastole meer dan 50% ver
kort wordt, is niet alleen de post -extrasystolische pauze 
langer dan normaal, maar wordt ook de tweede cyclus 
verlengd. 

4. Als de pre -extrasystolische pauze minder wordt dan 1/3 
van normaa.l, is de post -extrasystolische pauze aanmer
kelijk korter dan normaal; de hierop volgende diastole is 
dan echter zonder uitzondering verlengd. 

Vooral punt 4 verdient enige toelichting. De schrijvers on
derscheiden aan de hand van het onder dat punt genoemde 
fenomeen, twee wezenlijk verschillende types van extrasys
toles : "the late premature beat", die altijd door een verleng
de pauze, en de "early premature beat", die door een ver
korte pauze gevolgd wordt. 
De verschijnselen na de Itlate premature beat" zijn gelijk aan 
de reeds eerderwaa.rgenomen verlenging van de pauze volgend 
op de sinus-extrasystole. De verkorting na de "early prema
ture beat" was echter tevoren nooit w?-argenomen. De, schrij
vers vermelden evenwel dat: 
1. de verkorting van de post -extrasystolische pauze lang 

niet in alle preparaten gezien werd; 
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2. de verkorting vooral optrad tijdens vagusprikkeling; 
3. de vroege contractie na de "early premature beat" soms 

duidelijk ontstond op een andere plaats binnen de sino
auriculaire knoop dan de normale ontladingen. 

De auteurs waren niet in staat het waargenomen fenomeen op 
bevredigende wijze te verklaren. 
Er zijn later weinig pogingen gedaan de experimenten van 
Eccles en Hoff te herhalen. Alleen Gilson (1936) heeft dit 
gedaan in het hart van de schildpad. Hij kwam echter tot een 
volledige bevestiging van Engelmanns waarnemingen: 
"If a stimulus is applied to the normal pacemaker in the sinus 
at such a time as to give rise to an immediate response, the 
next spontaneous response, as recorded from a point on the 
sinus close to the pacemaker, occurs at one nonnal beat 
interval after this. Subsequent responses follow at normal 
intervals thereafter". 
Hij kon wel de "earlypremature beat" van Eccles enHoff na
bootsen door vroeg in de diastole het atrium vlakbij de sinus 
te prikkelen. Daar het atrium dan nog refractair is, wordt 
alleen de sinus geactiveerd. Deze prikkelt op zijn beurt het 
atrium, waarin de prikkelgeleiding vroeg inde diastoletrager 
verloopt dan normaal. De eerstvolgende spontane ontlading 
van de sinus wordt met normale snelheid door het atrium 
geleid, zodat het interval tussen de atrium -extrasystole en 
de eerstvolgende normale systole korter is dan het normale 
interval. 
Dit experiment biedt evenwel geen verklaring voor de waar
neming van Eccles en Hoff, omdat bij Gilson het ritme- na de 
eerste spontane ontlading weer geheel normaal is. Het bewij st 
echter wel, hoe gevaarlijk de interpretatie van een interval
verandering is, indien men niet ter plaatse van de sino - auri
culaire knoop het effect op de prikkelvorming bestudeert. 
Nadien zijn er geen onderzoekingen meer gedaan over deze 
ingewikkelde materie. Het is merkwaardig, dat alle moderne 
onderzoekers van de sino-auriculaire knoop aan dit facet van 
de prikkelvorming zo weinig aandacht geschonken hebben. 
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3. METHODIEK 

Bij de bespreking van de methodiek voor' de hieronder te be
schrijven experimenten kunnen wij kort zijn. Alle experimen
ten werden gedaan met het geïsoleerde atriump rep araat , 
soms met nog aanwezige nervi vagi. De afleidapparatuurwas 
identiek aan de in hoofdstuk m beschreven opstellingvoor de 
registratie van de normale pacemakerpotentialen. Voor het 
opwekken van extrasystoles hebben wij prikkels toegediend 
via een epicardiale oppervlakte -elektrode. Deze bestond uit 
twee platina draadjes: dikte 0, 2mm, onderlinge afstand 2mm. 
Meestal werd deze elektrode geplaatst op de vena cava supe
rior, vlak boven de kop van de sino -auriculaire knoop. In 
enkele experimenten werd het atrium. zelf op de plaats van 
het rechterhartoor geprikkeld. Als prikkel gebruikten wij een 
negatieve stroompuls, met een duur van 1 msec. De inten
siteit van de prikkel werd aan het begin van elk experiment 
opnieuw vastgesteld. Wij bepaalden daartoe eerst de mini
male intensiteit, die nodig was om ongeveer in het midden 
van de diastole een extrasystole op te wekken. De hiervoor 
benodigde prikkelsterkte was in onze opstelling wisselend, 
doch lag steeds in de orde van grootte van 0,1 mA. 
Het is duidelijk, dat prikkels van geringe intensiteit geduren
de de relatief -refractaire periode van het geprikkelde weef
sel geen effect sorteren. Wij achtten ons echter gehouden 
geen sterkere prikkels te gebruiken, omdat anders de moge
lijkheid zou bestaan, dat intramurale zenuwvezels eveneens 
supraliminaal geprikkeld zouden worden (KnowIton, 1943). 
De procedure was als volgt: nadat de vereiste intensiteit van 
de prikkel was vastgesteld, werd gedurende tien minuten met 
een lage frequentie (bv. 0, 1 Hz) geprikkeld. In de volgende 
tien minuten werd niet geprikkeld, maar ter controle nage
gaan of de spontane hartfrequentie zich inmiddels te sterk 
gewijzigd had. In een aantal experimenten werd door prikke
ling met een hoge frequentie het hart tot een sterke tachy
cardie aangezet. 
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4. EIGEN BEVINDINGEN 

a. Het effect van enkelvoudig-e prikkels 

1. De vorm van de actiepotentiaal. 
In de atriumspiervezels is de vorm van de actiepotentiaal, 

die teweeg gebracht wordt door een extra prikkeL volkomen 
gelijk aan die van de normale actiepotentialen. Alleen wan
neerdoor een sterke prikkel reeds een extrasystole opgeroe
pen wordt tijdens de repolarisatiefase van de vorige actie
potentiaal, is de amplitude van de extra-actiepotentiaal klei
ner dan de normale. 
In de vezels van de sino - auriculaire knoop zijn de gevolgen 
van een extra-prikkel veel gecompliceerder. Er is hier een 
groot verschil tussen de reactie van ware en latente pace
makers. In ware pacemakervezels is de door prikkeling op
geroepen actie -potentiaal duidelijk verschillend van de nor
male actiepotentiaal : 
a. bij ontstaat abrupt en bij een hoge membraanpotentiaal; 
b. de depolarisatie is sneller en soms zelfs hoger dan nor

maal, waardoor de amplitude van de actiepotentiaal ver
groot kan zijn; 

c. de repolarisatie verloopt iets sneller dan normaal, waar
door de totale duur van actiepotentiaal vermindert; 

d. de op de extra-actiepotentiaal volgende diastolische de-
polarisatie is vertraagd. 

Al deze veranderingen zijn te vinden in fig. 4 - 1 en fig... 4 - 2. 
In latente pacemakervezels zijn daarentegen nauwelijks ver
schillen te vinden tussen een normale actiepotentiaal en een, 
die ontstaat na prikkeling. Hij ontstaat op dezelfde abrupte 
wijze als een normale actiepotentiaal, alleen bij een hogere 
membraanpotentiaal. 
De depolarisatie verloopt ongeveer even snel. Ogenschijnlijk 
is de amplitude van de actiepotentiaal verkleind. Houdt men 
echter rekening met het feit dat de depolarisatie op een hoger 
niveau van de membraanpotentiaal begint, dan blijkt dat ook 
in de latente vezels de amplitude van de actiepotentiaal ver
groot is, echter veel minder dan in ware pacemakervezels. 
Tenslotte ondergaat ook de op de extrasystole volgende dias
tolische depolarisatie vrijwel geen verandering. 
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Fig. 4 - 1. 
Het verloop van de transmembraanpotentiaal tijdens extrasystoles. 
De bovenste en middelste registraties tonen het effect van een premature prikkel
op een ware pacemakervezel. 
De onderste registratie toont een afleiding uit een latente pacemakervezel van 
hetzelfde hart. . 
De getrokken lijn geeft een potentiaal van 0 mV aan; op de lijn zijn de prikkel
artefacten zichtbaar. 
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Fig. 4 - 2. 
Het effect van een premature prikkel op het ontladingsritme van een ware pace
makervezel van de sino-anriculaire lmoop. 
Op de door pijlen aangegeven tijdstippen werd het weefsel van de cava-atriumhoek 
geprikkeld met een negatieve stroompuls , waarvan de sterkte O. 1 mA en de duur 
1 msec bedroeg. 
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2. Het post -extrasystolische interval. 
In alle experimenten trad zowel door prikkeling van de 

vena ca,.va superior als van het rechterharloor een remming 
op van de prikkelvorming in de sino - auriculaire knoop. 
(fig. 4 - 2). 
In fig. 4 - 3 geven wij een serie registraties uit eenzelfde 
latente pacemakervezel weer, waarin de duur van het post
extrasystolisch interval goed tot uiting komt. Deze montage 
laat twaalf stukken zien uit een tien minuten durende regis
tratie. In deze periode werd de vena cava superior geprikkeld 
met een frequentie van 0,25 Hz (:::: 15 prikkels/min). 
In de eerste plaats blijkt dat het interval alleen veranderingen 
ondergaat, als de prikkel een extrasystole tot gevolg heeft. 
Indien de prikkel gegeven wordt gedurende de refractaire 
periode, zodat geen extrasystole optreedt, vertoont het op de 
prikkel volgende interval geen verlenging. 
Dit sluit de mogelijkheid uit, dat de intervalverandering na 
een extrasy stole veroorzaakt wordt door prikkeling van intra
murale vagusvezels. 
In de tweede plaats blijkt dat na een extrasystole de prikkel
vorming in de gehele sino -auriculaire knoop vertraagd is, 
waardoor de post -extrasystolische diastole langer duurt dan 
de normale. 
De verlenging van het interval is het sterkst, indien vroeg in 
de diastole een extrasystole opgeroepen wordt. De maximale 
verlenging bedroeg in onze experimenten + 40% van de duur 
van het normale interval. Maar ook bij eën extrasystole in 
de tweede helft van de diastole is een duidelijke verlenging 
van de erop volgende diastole waarneembaar. In het hier ge
toonde experiment was bij een extrasystole laat in de diastole 
de post-extrasystolische pauze zo lang, dat zij compensatoir 
genoemd mag worden. Dit was echter geen algemeen geldende 
waarneming. In een deel van de experimenten was de post
extrasystolische pauze nooit compensatoir. 
Uit deze experimenten concluderen wij dat extrasystoles een 
remming van de prikkelvorming tot gevolg hebben, ongeacht 
of de sino - auriculaire knoop zelf geprikkeld wordt, of de 
prikkel vanuit het atrium wordt toegevoerd. De vertraging is 
het sterkst als de extrasystole vroeg in de diastole valt. Na 
een laat in de diastole optredende extrasy stole kan de post
erlrasystolische pauze lang genoeg zijn om compensatoir 
genoemd te mogen worden, doch dit is geen algemene regel. 
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Het effect van prikkels die gegeven werden op verschillende tijdstippen in de 
diastole. 
Alle registraties zijn genomen uit een langdurige registratie uit één vezel. 
De gestippelde lijn geeft de O-lijn aan; de frequentie van de impulsen was 10 Hz. 

101 



I 50 
mV 

102 

Fig. 4 - 4. 
Vermindering van de snelheid der diastolische 
depolarisatie door herhaalde prikkeling van 
de sino -auriculaire lmoop. 
A. Het potentiaalverloop voor het begin van 

de prikkeling. 
B. Prikkeling met een frequentie van + 3 Hz. 
C. Prikkeling met een frequentie van +. 4 Hz. 
D. Prikkeling met een frequentie van + 5 Hz. 
E. Het potentiaalverloop na staken van de 

prikkeling. 
De prikkeling werd tot stand gebracht door 
rechthoekige stroompulsen, waarvan de duur 
1 msec en de sterkte 0,2 mA bedroeg. 
De onderbroken lijn geeft een potentiaalver
schil van 0 mV aan; de duur van één streepje 
bedraagt 50 msec 



b. Het effect van een serie prikkels 

Indien de sino -auriculaire lmoop met een hoge frequentie 
(+ 300/min) geprikkeld wordt, neemt de diastolische depola
r1satiesnelheid steeds meer af, zodat gaandeweg de mem
braanpotentiaaI tussen de actiepotentialen in een constante 
waarde bereikt. Door de hoge frequentie verdwijnen dus de 
pacemakereigenschappen (fig. 4 - 4). Dit is evident als de 
hartfrequentie door de prikkeling ongeveer verdubbeld is. 
Wordt de prikkelfrequentie nog verder verhoogd, dan treedt 
een zeer merkwaardige verandering in het potentiaaIverloop 
op. Als zo snel geprikkeld wordt, dat een nieuwe actiepoten
tiaal reeds ontstaat gedurende de repolarisatiefase van de 
vorige actiepotentiaal treedt een soort elektrische alternans 
op (fig. 4 - 5). Actiepotentialen met een vrijwel norm ale 
amplitude worden afgewisseld met ac ti ep otenti alen met een 
sterk verminderde amplitude. Vermindert men de prikkel
frequentie, dan verdwijnt deze alternans op slag. 
In het atrium hebben wij een dergelijke alternans nooit waar
genomen. Als het atrium tot hoge frequenties opgedreven 
wordt, maximaal + 600 slagen/min, neemt de amplitude van 
alle actiepotentiafen ingelijke mate af. Alleen in fibrilleren
de atria vindt men ac ti ep otenti al en van zeer ongelijke ampli
tude, maar ook dan is er van een regelmatige afwisseling 
geen sprake. Het heeft er de schijn van, dat het optreden van 
deze elektrische alternans een specifieke eigenschap van 
pacemakerweefsel is. 

5. DISCUSSIE 

Uit de in devorige paragraafbeschreven experimenten blijkt, 
dat een van buitenaf komende premature prikkel in een ware 
pacemakervezel een ontlading veroorzaakt, die een volledig 
anderpotentiaalverloopte zien geeft dan de spontaangevorm- . 
de actiepotentiaal : 
1. de systolische depolarisatie verloopt sneller; 
2. de amplitude van de actiepotentiaal is groter; 
3. de repolarisatie verloopt sneller; 
4. de op de actiepotentiaal volgende diastolische depolarisa

tie is vertraagd. 
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Fig. 4 - 5. 
Het effect van snel opeenvolgende prikkels op het potentiaal verloop in pacemaker
vezels en non-paceroakervezels. 
A t/m F. Vezels van de sino-auriculaire lmoop. Indien de frequentie méér dan 
verdubbeld wordt, treedt een electrische alternatie op, een regelmatige wisse
ling van de grootte van de depolarisatie-amplitude. 
G en H: een vezel van bet rechter a.trium. Zelis bij opdrijven tot hoge frequentie 

. treedt geen alternatie op. 
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De vorm van de extra -actiepotentiaal in een ware pacema
kervezel is daardoor volkomen gelijk aan die van de normale 
actiepotentiaal in latente pacemakers . Daarentegen is er geen 
verschil in de vorm. van de normale en de extra - acti ep ot en
tiaal in latente pacemakervezels. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het voor de vorm van 
de actiepotentiaal in het algemeen groot verschil zal uitmaken 
of een vezel spontaan tot ontlading komt, of daartoe van bui
tenaf aangezet wordt. De actiepotentiaal wordt dus niet uit
sluitend bepaald door het type vezel, maar ook door zijn 
ontstaanswijze. 
Indien wij bij deze overweging ook de vierde verandering, de 
vertraagde diastolische depolarisatie, betrekken, dan komen 
wij tot de volgende hypothese: als om de een of andere reden 
een ware pacemaker te vroeg tot ontlading gebracht wordt, 
vermindert de snelheid van de volgende diastolische depola
risatie, waardoor de kans toeneemt dat elders eerder een 
vezel tot ontlading komt. Voor een ware pacemakervezel zou 
dit kunnen betekenen: Tteenmaal latent, altijd latent". De ve
zel kan pas weer een ware pacemaker worden, als hij de ge
legenheid krij.gt spontaan tot ontlading te komen. Eerst dan 
zal in de volgende diastole zijn depolarisatie weer met de 
oorspronkelijke snelheid tot stand kunnen komen. 
Deze hypothese kan een aantal van onze waarnemingen vol
ledig verklaren. In de eerste plaats maakt dit duidelijk, 
waarom binnen de grote groep van sino-auriculaire pacema
kervezels slechts een kleine groep prikkels vormt, en dit ook 
gedurende lange tijd blijft doen. In de tweede plaats verklaart 
dit het merkwaardige feit, dat men nimmer de plaats der 
ware pacemakers binnen de sino-auriculaire lmoop voorspel
len kan, terwijl de uitbreiding der nodale pacemakers daar
entegen in de meeste harten wel ongeveer gelijk is. 
Op grond van bovengenoemd verschil in reactie van ware en 
latente pacemakervezels op een extra-prikkel, willen wij 
thans nagaan of in de ionenhypothese aanknopingspunten ge
vonden kunnen worden voor het verschil tussen ' het verloop 
van de transmembraanpotentiaal in ware en in latente pace
makervezels tijdens de normale hartactie. 
De depolarisatie van de spontaan gevormde actiepotentiaal in 
ware pacemakervezels verloopt traag, zo traag, dat een dui
delijke overgang van diastolische naar systolische depolari
satie ontbreekt. De geprikkelde ware pacemakervezel en de 
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zich normaal ontladende latente pacemaker depolariseren 
daarentegen snel. Dit zou er op kunnen wijzen, dat, indien 
·een pacemakervezel van buitenaf geprikkeld wordt, de sys
tolische depolarisatie door een ander mechanisme tot stand 
komt dan wanneer de ontlading optreedt tengevolge van een 
diastolische depolarisatie. 
DoorWeidmann (1956) werd op overtuigende wijze aangetoond 
dat de depolarisatie in Purkinje -vezels tot stand komt door 
eenplotselinge vergrotingvan de permeabiliteit van de mem
braan voor Na -ionen (PNa ). In navolging van Hodgkin spreekt 
hij van een activatie van "Na-carriers". Dezevergroting van 
de P Na is afhankelijk van de hoogte van de membraanpoten
tiaal op het moment vanprikkelingj de activatie is het grootst 
bij een memb raanpotenti aal van 90 mV. Indien de membraan
potentiaallager is dan 55 mV vindt in het geheel geen mobi
lisatie van Na-carriers meer plaats; de prikkeling geeft géén 
snelle depolarisatie meer. 
Wanneer wij aannemen dat dit mechanisme zich ook in de 
sino -auriculaire knoop afspeelt, zou dit het verschil tussen 
de depolarisatie in ware en latente pacemakervezels kunnen 
verklaren. In het potentiaalverloop van een ware pacemaker 
wordt de potentiaal niet plotseling verlaagd; zeer geleidelijk 
daalt deze potentiaal door een vermindering van de P K. Men 
mag daarom aannemen dat de activatie van Na-carriers in 
de ware pacemakervezel uitblijft, zodat geen, abrupte depo
larisatie optreedt. Dit wil overigens niet zeggen dat de PNa 
volledigconstantblijft. Weidmanntoonde ook aan dat de hoog
te van de P Na afhankelijk is van de membraanpotentiaal: hoe 
lager de membraanpotentiaal is, des te hoger is de P Na . Er 
zijn dus volgens Weidmann twee factoren die de P Na bepalen: 
1. de hoogte van de . membraanpotentiaal; elke verandering 

geeft een omgekeerde verandering van de P Na ; 
2. prikkeling; indien de membraanpotentiaal plotseling ver

laagd wordt tot de drempelwaarde, ontstaat een snelle 
toenemingvan PNa ; de grootte van deze toename is even
redig met de hoogte van de membraanpotentiaal vó6r de 
prikkeling. 

Wij veronderstellen dus dat in ware pacemakervezels alleen 
de onder 1 beschreven Pria verandering optreedt. 
In latente pacemakervezels of in geprikkelde ware pacema
kers is dit vermoedelijk anders. Hierin wordt de membraan
potentiaal wel plotseling verlaagd, zodat hier wel een acti-
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vatie van Na -carriers verwacht mag worden. Dit verklaart 
volledig de snellere depolarisatie en de hogere amplitude. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat na de toeneming der Na -per
meabiliteit een tijdelijke inactivatie der Na -carriers plaats 
vindt, waardoor de P Na sterk daalt. Dit zou kunnen verklaren 
waarom in geprikkelde pacemakers de repolarisatie sneller 
verloopt dan in ware. Immers de ware pacemaker kan uit
sluitend repolariseren door een toename van de PI ; door de 
hierdoor veroorzaakte potentiaalstijging neemt dan de P Na 
geleidelijk weer af. 
Deze hypothese houdt dus in dat in ware pacemakers de ver
andering van de P Na volledig secundair is aan de potentiaal
daling, terwijl in de latente pacemakervezels de plotselinge 
verhoging van de PNa tengevolge van de prikkel primair is 
voor de snelle depolarisatie. 
De vertraging van de op de extra - actiepotentiaal volgende 
diastolische depolarisatie is zonder sterk speculatieve ver
onderstellingen moeilijk verklaarbaar. Men zou kunnen aan
nemen dat de inactivatie van de Na-carriers zich gedurende 
een deel van de diastole handhaaft. Dit zou kunnen leiden tot 
een minder snelle stijging van de PNa gedurende de diastole; 
gezien het feit dat ongetwijfeld de diastolische depolarisatie 
veroorzaakt wordt door een in elkaar grijpen van verminde
ring van de P KJ potentiaaldaling en toeneming van de P , 
zal een vertraging van slechts een van deze drie componenren 
een afneming van de snelheid van het gehele proces geven. 
Zolang echter de exacte volgorde der membraanveranderin
gen tijdens de repolarisatie nog vrijwel geheel onbekend is, 
blijft een dergelijke verklaring slechts een speculatieve in
terpretatie van het geregistreerde potentiaalverloop. 
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HOOFDSTUK V 

HISTOLOGISCH ONDERZOEK VAN DE SINO-AURICULAIRE 

KNOOP VAN HET KONIJN 

1. INLEIDING EN LITERATUURBESPREKING 

In 1907 verscheen de bekende publikatie van Keith en Flack, 
waarin zij op grond van een uitgebreid histologisch onderzoek, 
verricht bij tal van diersoorten, tot de conclusie kwamen, 
dat er in het hart van zoogdieren, naast de reeds eerder be
schreven atrio -ventriculaire knoop, een sino -au riculaire 
knoop bestaat. Deze is gelegen in de sulcus terminalis, ter 
hoogte van de inmonding van de vena cava superior in het 
rechter atrium. 
Nadien heeft een groot aantal onderzoekers gepoogd de waar
nemingen van Keith en Flack te bevestigen, te weerleggen of 
uit te breiden (literatuuroverzichten bij Davies, 1942; Robb 
e. a., 1948; Copenhaver en Truex, 1952; Prakash, 1957). 
De meesten van hen bevestigden de waarneming van Keith en 
Flack, dat zich in .het gebied van de sulcus terminalis een 
structuur bevindt, die zich morfologisch onderscheidt van de 
nonn ale atriumm uscul atuur: 
11 According to most accounts, the S. A. node is composed of 
fusiform, branching fibers, which have fewermyofibrils and 
a smaller breadth than ordinary atrial fibers. The node is 
considered to be a localized structure composed of a'charac
teristic fiber type". (Copenhaver en Truex, 1952). 
Uit de vele waarnemingen bleek echter wel, dat er bij ver
schillende diersoorten grote verschillen bestaan in de loca
lisatie van de sino -auriculaire knoop ten opzichte van de 
sulcus terminalis en in de mate, waarin de sinusknoopvezels 
morfologisch afwijken van de atriummusculatuur. Volgens de 
meeste onderzoekers bezitten de sino -auriculaire lmoopve
z-els de volgende morfologische kenmerken: 
1. de vezels zijn smaller dan normale atrium -spiervezels; 
2. de dwarsstreping is minder duidelijk; 
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3. de vezels van de sinusknoop verlopen geslingerd; 
4. vertakki.pgen kQmen v~elvuldig voor; 
5. de kernen zijn rond of ovaal; soms wordt meer dan één 

kern in een vezel waargenomen; 
6. de vezels van de sino -auriculaire lmoop staan in verbin

ding met de vezels van de atriummusculatuur; 
7. in het weefsel van de sino -auriculaire lmoop bevindt zich 

een arterie, aangeduid als de "nodal artery"; 
8. de lmoop is gelegen in of aan de rechterzijde van de sulcus 

terminalis . 
Door Glomset en Glomset (1940) werd erop gewezen, dat ve
zels met eenzelfde structuur als de vezels van de sino- auri
culaire lmoop ook elders in het atrium gevonden worden. Hun 
"Conclusie, dat daarmee de functionele betekenis van de sino
auriculaire knoop komt te vervallen, was evenwel op zijn 
minst voorbarig. 
Van de vele publikaties, die aan de histologie en de topogra
fie van de sino -auriculaire lmoop gewijd zijn, is het aantal, 
dat betrekking heeft op het konijn gering. Dit is des te meer 
te betreuren, omdat reeds Ganter en Zalm (1912) vaststelden 
dat de situatie bij het konijn verschilt van die bij andere 
zoogdieren: 
"Die Kaninchen nehmen eine gewisse Sonderstellung ein. Der 
Sinus -Imoten erstreckt sich bei ihnen meist in den Bereich 
der Einmündungsstelle der unteren Hohlvene. Der Übergang 
der Spezifischen in die übrige Vorhofmuskulatur ist gerade 
in dieser Gegend ein so unbe'stimmter, dass eine ungefähre 
Abgrenzung des Knotens bei den Kaninchen auf bedeutend 
grössere Schwierigkeiten stiess als bei den anderen unter
suchten Tierarten" (katten, honden, biggen en apen). 
Door Sanabria (1936) werd een onderzoek verricht naar de 
embryonale ontwikkeling van de sino -auriculaire lrnoop bij 
de mens, het schaap en het konijn. 
Bij het konijn komt na ongeveer 15 dagen rechts van de sul
cus terminalis een vail de omgeving af te"; grenzen structuur 
tot ontwikkeling, die de sino-auriculaire knoop gaat vormen. 
Over 16 dagen en 20 uur oude embryo's schrijft hij: 
"La jonction sino - auriculaire, devenue cavo - auriculaire, 
montre sur la moitiê droite du sulcus terminalis l'épaissis
sement musculaire que nous avions signalê au stade prêcê
dent, fonnê maintenant de fibres courtes, tassêes les unes 
contre les autres, à cytoplasme clair, pauvre enmyofibrilles 
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et à . noyaux plus chromatiques, sensiblement plus petits que 
ceux du myocarde voisin; c'est l'êbauche du noeud de Keith. 
Ce noeud est encore dêpourvu d' êlêments nerveux6 1I 

Twee dagen later is de sinusknoop volledig ontwikkeld: 
"Chez les embryons de 22 jours, Ie coeur a acquis à peu près 
son architecture dêfinitive. Le noeud sinus al , formê d 'un 
amas de fines fibres musculaires, est irrigué par une artê
riole propre, autourde laquelle sont apparues de nombreuses 
cellules ganglionnaires. II 
Latere stadia van de ontwikkeling van de sino -auriculaire 
knoop beschrijft hij helaas niet. 
Andere, het konijnehart betreffende, literatuur hebben wij 
niet aangetroffen. In een voordracht over de vergelijkende 
anatomie van het geleidingsweefsel in het algemeen, zegt 
Truex (1961) op grond van een onderzoek, dat ook konijnen 
betrof, over de sino -auriculaire knoop het volgende: 
"Histologicallythe structure is easily identified as a compact 
mass of slender, fusiform muscle fibers embedded in a net
work of fine reticular connective tissue fibers. Each Dodal 
fiberhas a smallnumber ofmyofibriIs, faint cross striations, 
no intercalated discs, and a rounded nucleus that occupies 
almost the entire diameter of the fiber. 
In all mammals examined the fibers of the sino -atrial node 
were between 3. 0 and 4. 5 micron in diameter. " 
Door Trautwein en Uchizono (1962) werd een elektronenmi
croscopisch onderzoek van pacemakervezels verricht (het 
proefdier werd niet vermeld): 
"Pacemaker cells can be observed isolated, but are mostly 
an aggregate of cells which ly in close opposition with a 
narrow interposed space of 50 m Jl. Pacemaker cells are 
characterised bythe scarcity ofmyofibrils, the mitochondria 
which are scattered at random in the cell, and the endoplas
mic reticulum which is predominantly found close to the cell 
membrane. Clear cytoplasm occupies the bulk of the cross 
section. The organization ofthe myofibril is generally similar 
to that in the atrial myocardial cells. 11 

Omdat wij uit de betrekkelijk schaarse gegevens in de litera
tuur geen juist beeld kregen over de topografie en de bouw 
van de sino - auriculaire knoop van het konijn hebben wij, in 
samenwerking met drs. A. E. Becker van het Pathologsich 
Anatomisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, 
(Hoogleraar-Directeur Prof. Dr. C. A. Wagenvoort) enkele 
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van de door ons gebruikte preparaten histologisch onde,rzocht. --. 

2. EIGEN BEVINDINGEN 

Van vijf harten, waarvan er drie eerst gebruikt waren voor 
het in hoofdstuk III beschreven onderzoek naar de localisatie 
van ware en latente pacemakers, en waarvan er twee vers 
waren, werd het gebied tussen de inmonding der vena cava 
superior d. en vena cava inferior histologisch onderzocht in 
serie -coupes van 7 11 dikte. 
Daartoe werden de preparaten gefixeerd in neutrale formaline 
of in het fixatie-medium van Carnoy. Vervolgens werden ver
schillende kleuringsmethoden toegepast: Raematoxyline -Eo
sine, Van Gieson en Elastica van Gieson in de modificatie 
van Lawson, Azan volgens Heidenhain, P. T. A.R. volgens M 31-
lory en de P. A. S. met en zonder diastase voorbehandeling. 
In alle onderzochte preparaten werd in het intercavale gebied, 
rechts van de sulcus terminalis, een structuur aangetroffen, 
die zowel in vezeltype als in vezelrangschikking verschillen 
vertoonde met de musculatuur van het rechter atrium. De 
localisatie van deze structuur komt overeen met de plaats, 
waar met behulp van de micro -elektrode, ware pacemaker
vezels gevonden werden. De correlatie van de plaats der 
ware pacemakers en de histologische localisatie werd verge
makkelijkt door de aanwezigheid van het in hoofdstuk TI ge
noemde vetkwabje inhetbovenste gedeelte van de sulcus ter
minalis. Doorgaans werden de ware pacemakers rond de on
derpunt van dit vetkwabje gevonden. In de serie -coupes was 
dit vetkwabje eveneens goed zichtbaar; caudaal hiervan von
den wij steeds de grote massa van het weefsel, dat wij be
schouwen als de sino - auriculaire knoop van het konijn, en 
waarvan wij hieronder een korte beschrijving zullen geven 
(fig. 5 - 1 en fig. 5 - 2): 
Het centrum van de Bino -auriculaire knoop ligt ongeveer in 
het midden van het intercavale gebied, rechts van de sulcus 
terminalis. Dit is aanzienlijk meer caudaal dan bij andere 
proefdieren beschreven is. De grootste massa van de lmoop 
heeft een lengte van ongeveer 4,5 mrn en een breedte van 
ongeveer 2,5 mm; over een veel groter gebied worden zowel 
naar craniaal als naar caudaal uitlopers aangetroffen. Er is 
een aantal histologische verschillen tussen het weefsel van de 
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Fig. 5 - 1. 
Dwarscoupe door het rechter atrium in 
het intercavale gebied. 
(Van Gieson-kleuring; vergroting 45 x). 



Atriummusculatuur bij 600 x vergroting. 

Sino -auriculaire lmoop bij 600 x vergroting. 
Fig. 5 - 2. 
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sino -auriculaire lmoop en de atrium -musculatuur: 

1. Vezels 
De vezels van de sino -auriculaire lmoop zijn aanzienlijk 

dunner dan de spiervezels van het atrium. Naar onze schat
ting, die overeenkomt met de opgaven van Truex (1961) be
draagt de verhouding ongeveer één derde. 
In alle sino -auriculaire vezels wordt een dwarsstreping ge
zien, zij het ook dat deze, zelfs met een daarop gerichte 
kl eurm ethode , niet in het oog springt. De dichtheid van de 
myofibrillen is geringer dan in de atriumspiervezels. De ve
zels van de sino -auriculaire lmoop zijn daarentegen rijker 
aan glycogeen dan de atriumspiervezels. Ook -de ruimtelijke 
ordening der vezels is verschillend, In het atrium zijn de 
spiervezels gerangschikt in bundels, die over grote gebieden 
parallel verlopen. De sino-auriculaire knoop wordt gevormd 
door een complex netwerk van elkaar in vele richtingen krui
sende vezels. Alleen aan de periferie vindt men soms vezel
tjes, die in kleine bundeltjes paraIlel verlopen. 

2. Kernen 
De sino -auriculaire knoop is reeds bij kleine vergroting 

te herkennen aan zijn grote kernrijkdom. Dit gegeven, teza
men met het reeds beschreven verloop van de vezels, maakt 
aannemelijk dat de vezels een geringe lengte hebben. 
De kern is gelegen in het middendeel van de vezel; hij bezet 
hiervan vrijwel de gehele breedte. De vorm van de kern is 
rond-ovaal, gelijk aan die van de atriumspiervezels, doch de 
kernstructuur is in de sino -auriculaire vezels dichter. . 

3. Vascularisatie 
Het gebied van de sino- auriculaire knoop is rijk gevascu

lariseerd, blijkens het uitgebreide, in het bindweefsel tussen 
de vezels aanwezige netwerk van arteriolen en venulen. Hoe
wel eenduidelijke arterie inde directe omgevingvande sino
auriculaire knoop aanwezig is, wordt deze nergens temidden 
van de knoopvezels aangetroffen. 

Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat bij het konijn de 
sino - auriculaire lmoop gevormd wordt door onregelmatig 
gerangschikte, korte en dunne, dwarsgestreepte spiervezel
tjes, die weinig myofibrillen bevatten, en waaromheen zich 
veel bindweefsel bevindt, dat rijk is aan kleine bloedvaten. 

114 



·HOOFDSTUK VI 

DE WERKING vAN DE NERVUS VAGUS OP DE 

PRIKKELVORMING IN DE SINO-AURICULAIRE KNOOP 

1. INLEIDING 

Nadat in 1845 door de gebroeders Weber was aangetoond, 
dat tijdens prikkeling van de nervi vagi de werking van het 
hart tijdelijk geheel tot stilstand kwam, zijn er talloze po
gingen gedaan, het wezen van dit vaguseffect vast te stellen. 
Aanvankelijk werd, vooral van histologische zijde, de opvat
ting gepropageerd, dat de prikkel voor de hartcontractie ge
geven werd door de nervi vagi; faradische prikkeling zou dan 
een uitputting van deze zenuwen ten gevolge hebben, waar
door het hart tot stilstand kwam (Schiff, 1858). 
Hoewel het hun aan argumenten van voldoende overtuigings
kracht tegen deze neurogene prikkeltheorie ontbrak, wezen 
de Webers zelf haar toch reeds van de hand. Zij werd echter 
pas definitief verlaten, toen bleek dat de tijdens vagusprikke
ling optredende hartstilstand niet identiek was met de toestand 
tijdens de normale diastole. Het werd gaandeweg duidelijk, 
dat prikkeling van de nervus vagus specifieke veranderingen 
in de hartspier ten gevolge had. 
Gaskell (1883) ontdekte, dat vagusprikkeling een dubbel effect 
had op de atria van het schildpadhart: niet alleen daalde de 
frequentie, maar ook de contractiekracht nam sterk af. 
Inhetzelfde jaar ontdekte McWilliam tijdens zijn experimen
ten met het hart van de aal, dat de sinus venosus geheel on
prikkelbaar werd voor mechanische en e~ektrische prikkels 
gedurende sterke vagusprikkeling. Hij beschreef later (1888) 
hetzelfde voor het zoogdierhart, waarvan hij in een uitgebrei
de studie allevaguseffecten scherp observeerde. In 1886 deed 
GaskeIl zijn geruchtmakende ontdekking, dat ertijdens vagus
prikkeling veranderingen optreden in de elektrische activiteit 
van het schildpadatrium. Met deze waarneming werd een on
derzoekrichting ontsloten, die tot op heden vele onderzoekers 
bezig gehouden heeft. In de eerste paragraaf van ons litera-
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tuuroverzicht zullen wij deze lijn geheel volgen. 
De volgende fundamentele ontdekking werd gedaan door Loewi 
(1921) toen hij vaststelde dat prikkeling van de nervus vagus 
in het kikvorshart een stof in vrijheid stelde, die bij hetzelfde 
of een ander hart eveneens vaguseffecten deed optreden. Een 
groot aantal onderzoekers heeft met wisselend resultaat deze 
experimenten herhaald en uitgebreid. Toen uiteindelijk door 
Loewi en Navratil (1926) de vagusstof geiäentificeerd was als 
het reeds in 1867 door Bayer gesynthetiseerde acetylcholine, 
werd het mogelijk de vaguswerking te onderzoeken door toe
diening van deze stof. Wij zullen de experimenten, die geleid 
hebben tot de ontdekking van acetylcholine als de transmittor 
van de vagusprikkel niet bespreken, omdat zij geheel buiten 
onze vraagstelling liggen. 
Herhaaldelijk bleek echter, dat de effecten van vagusprikke
ling niet identiek waren met de effecten van acetylcholine
applicatie op het hart. Men bedenke, dat de wijze, waarop de 
vagus zijn transmittor aan de hartspier aanbiedt, sterk ver
schilt van de wijze, waarop de onderzoeker het acetylcholine 
op het hart appliceert. Hoewel dus de reactie van de spier
vezels veTDloedelijk wel dezelfde is, mag men toch vagus
prikkeling en acetylcholinetoediening niet als een identieke 
experimentele situatie zien, en dient men voorzichtig te zijn 
met het vergelijken van de bij deze experimenten verkregen 
resultaten. Wij hebben daarom een apart onderzoek verricht 
naar de effecten van acetylcholinetoediening; deze worden in 
het volgende hoofdstuk beschreven. 
Over het mechanisme van de remmende werking van de nervus 
vagus op de prikkelvorming heeft men zeer lang in het onge
wisse verkeerd. Reeds vroegwerd door Howell en Duke (1908-) 
ontdekt, dat er een verband bestond tussen vagale remming 
en kaliumionen. Deze onderzoeksnchting, die uiteindelijk 
leidde tot de ontdekking door Harris en Rutter (1956) van 
permeabiliteitsveranderingen door K -ionen in de membraan 
van de pacemakervezels, wordt geheel inde tweede paragraaf 
van het literatuuroverzicht beschreven. 
Ons onderzoek betrof de veranderingen, die de intracellulaire 
elektrische activiteit van pacemakervezels in het zoogdier
hart ondergaat tijdens vagusprikkeling en toediening van ace
tylcholine, waarover tot dusver experimentele gegevens ont
braken. 
Weliswaar heeft een aantal onderzoekers, gebruikmakend van 
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nervus vagus-hartpreparaten, deze i'nvloed bij ~e ·.kikvors be
studeerd. Daar echter hart spiervez·el s van amfibieën en zoog
dieren ook in elektrofysiologisch opzicht niet identiek aan 
elkaar zijn, achtten wij het onjuist om reeds bij voorbaat te 
veronderstellen, dat de beschreven veranderingen in de elek
trische activiteit van pacemakerc ellen van de kikvors tenge
vol-ge van vagusprikkeling ook in de overeenkomstige vezels 
van een zoogdier optreden. 
Onze waarnemingen brachten aan het licht, dat deze terug
houdendheid ~egrond was. 

2. LITERATUURBESPREKING 

a. Effecten van vagusprikkeling en acetylcholine op de elek
trische activiteit van het atriummyocard. 

Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt, was het GaskeIl 
(1886), die het eerst aantoonde dat ertijdens vagusprikkeling 
veranderingen optraden in de elektrische activiteit van het 
niet- spontaan kloppende atrium. Hij gebruikte voor zijn ex
perimenten het schildpadhart, dat in situ gelaten werd. Nadat 
de atria door een snede gescheiden waren van de sinus veno
BUS, trad, zoals reeds eerder door Stannius beschreven was, 
een tijdelijke stilstand van atria en ventrikel op. In deze 
pauze, die Gaskell opvatte als een verlengde diastole, prik
kelde hij de rechter n. vagus cervicaal. Terzelfdertijd regis
treerde hij de demarcatiepotentiaal, die gemeten werd tussen 
de thermisch beschadigde atriumpunt en de onbeschadigde 
basis. Hij zag toen snel na het begin van de vagusprikkeling 
een vergroting van de demarcatiepotentiaal optreden. Deze 
potentiaalverandering werd geheel opgeheven door een paar 
druppels van een atropineoplossing. Reeds kort na de eerste 
publikatie van deze waarneming bleek, dat een herhaling van 
Gaskells experimenten niet zo eenvoudig was .. Burdon-San
derson (1887) bevestigde de vondst van Gaskell geheel op 
grond van gelijksoortige experimenten met stilstaande kik
vorsventrikels. Gotch (1887), die met een capillair-elektro
meter de elektrische activiteit van het normaal kloppende 
atrium van de schildpad registreerde, vond echter geen ver
schil van de demarcatiepotentiaal tijdens de normale diastole 
en tijdens vagusprikkeling. Burdon - Sanderson achtte het 
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evenwel mogelijk, dat de door Gotch gebruikte capillair-elek
trometer niet gevoelig genoeg was om de zeer kleine poten
tiaalverandering (minder dan 0,5 mV) te kunnen tonen. 
Grotere twijfel aan de juistheid van Gaskells waarneming ont
stond, toen Einthoven (1908) bij hondeharten in situ evenmin 
elektrische veranderingen gedurende de diastole tijdens va
gusprikkeling kon aantonen. De .enige wijziging, die in het 
elektrocardiogram optrad, was een verkleining van de p-top 
en - bij sterke vagusprikkeling - een verlenging van het A - V 
interval. Gedurende de vagusstilstand werd geen enkele af
wijking van de basislijn waargenomen. Einthoven wees erop 
dat GaskeIl afleidde met contact-elektroden, waarmee vaak 
door beweging van het hart artificiële potentiaalschommelin
gen waargenomen worden, die moeilijk te duiden zijn: 
"Wir halten es für nicht unm.öglich, dass die technischen 
Schwierigkeiten der van GaskeIl angewendeten Methode seine 
Folgerungen unsicher machen" . 
In gelijke zin liet Kabn (1909) zich uit, die in het elektrocar
diogram van honden tijdens vagusstilstand van het hart, geen 
uitslag van zijn snaargalvanometer zag, die groot genoeg was 
om als echt aangemerkt te kunnen worden. 
Omdat zowel Einthoven als Kalm stelden, dat. de door hen 
gebruikte registratiemethode met de snaargalvanometer beter 
was dan elke andere, reeds eerder gebruikte, vonden Meek 
en Eyster (1912) het terecht nuttig het experiment van GaskeIl 
volledig met de snaargalvanometer te herhalen. Zij beves
tigden Gaskells waarnemingen geheel: 
"The increased positivity of the auricle appears within one 
second after stimulation begins, reaches its maximum in 
three to five seconds, and then gradually returns to the ori
ginal value duringthe next twenty-three to seventy seconds". 
Nog was Einthoven echter niet overtuigd van de echtheid van 
deze waarneming, In een uitgebreide studie, samen met 
Rademaker (1917), herhaalde hij eveneens nauwkeurig de ex
perimenten van Gaskell op schildpadharten: 
"Als wir anfingen den Gaskell-Effekt zu untersuchen, gelang 
es uns zwar wi ede rholt bei Vagusreizung eine positive Strom
schwankung des verletzten rechten Vorhofes zu bekommen, 
aber trotzdem konnten die Ergebnisse unserer Versuche uns 
nicht befriedigen". De reden van deze twijfel was voorname
lijkde zeer verschillende hoogte van de potentiaalverandering 
tijdens vagusprikkeling bij verschillende experimenten. Door 
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nauwkeurige observatie van het hart tijdens de vagusprikkeling 
merkten zij op, dat het hart ondanks zijn totale stilstand toch 
langzaam van positie veranderde, waardoorhet atrium enigs
zins gerekt werd. Bij nader onderzoek bleek, dat prikkeling 
van de vagus bij de schildpad een contractie van de longen 
veroorzaakt. Hierdoor wordt er aan het pericard getrokken, 
waardoor de basis van het hart enigszins verschuift. 
Vervolgens stelden zij vast, dat rekking van het atrium, bin
nen zekere grenzen, altijd een toename van de demarcatie
potentiaal tot gevolg had. Daarom concludeerden Einthoven 
en Rademaker tenslotte over de door GaskeIl waargenomen 
potentiaalverandering: 
liMan hat es nicht mit einem physiologischen Vorgang im 
Vorhofe, sondern mit einer mechanischen Dehnung diesea 
Organs und den notwendigdamit verlmiipften physischen Fol
gen zu tun. Und damit geht die Bedeutung der Erscheinung 
als Effekt einer hemmenden Nerventätigkeit vollkommen 
verloren" . 
De autoriteit van de schrijvers en de zorgvuldigheid, waar
mee zij hun experimenten verrichtten maakten grote indruk 
en veroorzaakten ernstige onzekerheid over de waarneming 
van Gaskeil. Toch had reeds Gaskell zelf. tegen alle door 
Einthoven aangevoerde bezwaren argumenten geleverd. Voor
al de experimenten, waarbij hij aantoonde dat na doorsnij -
ding van de harttakken van de vagus nooit meer enige poten
tiaalverandering tijdens vagusprikkeling gezien was, maken 
het waarschijnlijk, dat het door hem waargenomen fenomeen 
wel degelijk berustte op vaguswerking op het hart. 
Op grond van deze redenering nam Samojloff (1923) de door 
Einthoven geworpen handschoen weer op. Ook hij herhaalde 
de experimenten van GaskeIl. In plaats van een beschadiging 
gebruikte hij als meetpunt een door middel van een kalium
chloride -oplossing gedepolariseerd deel van het hartopper
vlak. Hij leidde de demarcatiepotentiaal af met draadelektro
den, waardoor bewegingsartefacten zoveel mogelijk uitgeslo
ten werden. In deze opstelling vond hij een duidelijke toene
ming van de demarcatiepotentiaal met maximaal 0,6 mV 
tijdens faradische prikkeling van de vagus. Deze toeneming 
bedroeg + 10% van de uitgangspotentiaaL Zij was in de ver
schillendë experimenten ongeveer gelijk. Na onderbinding 
vande harttakvan de vagus kon er geenpotentiaalverandering 
meer opgewekt worden. Om elke invloed van omliggende or-
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ganen uit te sluiten werden tenslotte experimenten verricht 
met geïsoleerde harten met intacte nervi vagi. In deze vol
ledig gei'soleerde harten werd tijdens vagusprikkeling een 
zelfde toeneming van de potentiaal gezien als bij het hart in 
situ. 
Nadien is er weinig meer getwijfeld aan de juistheid van 
Gaskells wa.arneming, hoewel nooit is onderzocht, of dit ver
schijnsel ook bij andere koudbloedige dieren optrad. Evenmin 
werd nagegaan, of de invloed van vaguBprikkeling op alle de
len van het hart dezelfde was. 
Over het gedrag van de demarcatiepotentiaal in zoogdierharten 
zijn nog veel minder gegevens bekend. Rylant vermeldt in 
zijn proefschrift "La conduction dans Ie coeur du mammiîere" 
zeer kort enkele proeven met g-eïsoleerde, geperfundeerde 
harten van katten en konijnen. In het atrium van deze harten, 
w_aarvan de vagi intact gelaten werden, mat hij de demarca
tiepotentiaal op dezelfde wijze als Samojloff. Hij bracht delen 
van de atria tot stilstand volgens een methode, ontwikkeld 
door Léon Frédéricq (1911). Door druk met een pincet op be
paalde delen van de atria werd de voortgeleidingvan de prik
keI onderbroken. Rylant beschrijft dan zijn waarneming als 
volgt: "Deux électrodes déposées sur Ie territoire inerte, 
l'une normale, impolarisable, l'autre renferment une solu
tion de KCI à 1 %, enregistrent Ie courant de repos. Lors 
l' excitation du pneumogastrique, ce courant de repos aug
mente, la variation positive est de I' ordre de 2 x 10 - 4 V". 
Ongelukkigerwijs is Rylant bij de beschrijving van deze re
sultaten te summier geweest. De plaats van de elektrodes, 
noch de wijze waarop de kaliumchloride - oplossing op het 
hartoppervlak gebracht werd, zijn beschreven. Evenmin is 
vermeld, of het effect in aard en sterkte gelijk was bij katten 
en konijnen. 
De overheersende moeilijkheid bij de tot nu toe besproken 
metingen was de kans op artefacten tijdens de ..registratie. De 
metingvan de demarcatiepotentiaal is een zeer subtiele aan
gelegenheid, waarbij gemakkelijk, om soms onnaspeurbare 
redenen, veranderingen in de gemeten potentiaal kunnen ont-
-staan. Daarom kon pas met zekerheid over het al of niet op
treden van een verandering van de diastolische membraan
potentiaal beslist worden, toen men in staat was met micro
elektroden" _de transmem.braanpotentiaal van onbeschadigde 
vezels te meten. 
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Sinds 1953 zijn tal vanpublikaties verschenen over de invloed 
van vagusprikkeling en toediening van acetylcholine op de 
transmembraanpotentiaal in atriumvezels van allerlei dieren. 
Doch zelfs deze uitgebreide reeks van waarnemingen heeft 
geen eenheid van inzicht gebracht betreffende het Gaskell
effect. Geen der onderzoekers t die het effect van vagusprik
keling op atriumvezels nagingen. is zeker van een hyperpola
risatie als constant gevolg van v agusprikkeling. Een totaal 
ontbreken van een hyperpolarisatie wordt beschreven door 
Hutter en Trautwein (1956) voor het geïsoleerde hart van 
kikvors en schildpad, en door Biersteker e. a. (1960) voor het 
in situ geperfundeerde r att eh art. Een geringe, variabele 
.hyperpolarisatie werd gevonden door Hoffman en Suckling 
(1953) bij het hondehart in situ. 
Deze onderzoekingen over v.a.gusprikkeling kunnen aangevuld 
worden met studies over het effectvan toedieningvan acetyl
choline. De meeste onderzoekers zagen ook hierbij geen 
hyperpolarisatie optreden: Vaughan Williams (1959), geïso
leerd konijneatrium; Biersteker c. s. (1960), in situ geper
fundeerd rattehart; Baumann (1962), gei"soleerd linkeratrium 
VBIl ratten. Alleen door Burgen en Terroux (1953) werd in 
geïsoleerde katte atria een aanzienlijke hyperpolarisatie waar
genomen na toevoeging van acetylcholine aan de badvloeistof. 
Als maximale vergroting van de rustpotentiaal geven zij een 
toename van 20 % aan, d. i. + 15 mV. Het bleek hun voorts, 
dat de hoogte van de hyperpofarisatie afbankelijk was van de 
extracellulaire kalium -concentratie; de sterkste hype~ola
risatie werd gevonden bij een lage kalium -concentratie. Wij 
zullen later de verklaringvan deze afwijkende waarnemingen 
bespreken. 
Door de onderzoeldngen met de micro-elektrode was nog een 
geheel ander effect van vagusprikkeling aan het licht gekomen, 
dat reeds lang vermoed, doch slechts incidenteel onderzocht 
was. 
Einthoven vond in het elektrocardiogram, dat tijdens matige 
vagusprikkeling de P -top kleiner werd en korter van duur. 
Schütz (1931) vond, dat de monofasische actiepotentiaal van 
het hondeatrium tijdens vagusprikkeling aanzienlijk korter 
-van duur werd. 
Ook de onderzoekingen met de micro-elektrode hebben aan
getoond dat zowel tijdens vagusprikkeling als na toediening 
van acetylcholine, de duur van de actiepotentialen door een 
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versnellingvan de repolarisatiefase sterk verkort is. Ook de 
eerste actiepotentialen na afloop van een periode van vagus
stilstand zijn korter van duur dan normaal. 
Door Biersteker (1961) werd aangetoond, dat tijdens vagus
prikkeling in het rattehart de actiepotentialen zich reeds ver
korten voordat de hartfrequentie daalt. De mate van verkor
ting hangt af van de sterkte van de vagusprikkeling en van de 
proefdiersoort. 
De amplitude van de actiepotentiaal wordt meestal iets klei
ner tijdens vagusprikkeling, maar ook hierover zijn de be
richten niet eensluidend. 

b. Effecten van vagusprikkeling en acetylcholine op de 
elektrische activiteit van de sino -auriculaire knoop 

Het ligt voor de hand, dat specifieke veranderingen in de 
elektrische activiteit van de sino -auriculaire knoop eerst 
ontdekt konden worden na de invoering van de intracellulaire 
afleidtechniek. In 1955 werden door twee paar onderzoekers, 
onafhankelijk van elkaa~, in een korte mededeling identieke 
resultaten beschreven van een onderzoek naar het effect van 
vagus - en acceleransprikkeling op de pacemakerpotentialen 
in de sinus venosus van kikvors en schildpad (del' Castillo en 
Katz; Hutter en Trautwein). Hutter en Trautwein hebben in 
1956, del Castillo en Katz in 1957 een uitgebreidere beschrij
ving van deze experimenten gegeven. Het meest opmerkelijke 
gevolg van vagusprikkeling was een sterke toename van de 
maximale diastolische potentiaal in de pacemakervezels van 
de sinus venosus. Hutier en Trautwein geven voor de sinus
venosus van de kikvors een maximale hyperpolarisatie van 
23 mV op, del Castillo en Katz vermelden 33 mV (van 50 naar 
83 mV). De hoogte van de hyperpolarisatie is afuankelijk van 
de sterkte en de frequentie waarmee de vagus geprikkeld 
wordt. 
Eén supramaximale prikkel kon een hyperpolarisatie van 7 m V 
veroorzaken. De hype rp ol aris atie was niet in alle vezels even 
groot; het sterkst was zij in ware pacemakers. De actiepo
tentialen, die in de pacemakervezels geregistreerd werden 
direct na een periode van vagus stil stand , vertoonden een aan
tal bijzondere kenmerken, die geleidelijk verdwenen. 
De diastolische depolarisatie bleef nog enige tijd vertraagd; 
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hiermede hangt ongetwijfeld de tijdelijke frequentieverlaging, 
volgend op de v agu sp rikkeling , samen. Veel merkwaardiger 
is het feit, dat in ware pacemakers, herkenbaar aan de gra
duele overgang van de diastolische depolarisatie in de snelle 
systolische fase, na vagusstilstand gedurende korte tijd het 
potentiaalverloop gevonden werd van latente p ac emakerv ez els . 
De auteurs (Hutter en Trautwein) verklaren dit door een tij
delijke verschuiving van het pacemakercentrum in de sinus 
venosus. Wij komen later in dit hoofdstuk uitvoerig op deze 
pacemakerverschuiving terug. 
Tenslotte werd vastgesteld, dat ook in de sinus venosus tij
dens vagusprikkeling de actiepotentiaal kleiner en korter van 
duur was dan normaaL Dit gold zowel voor spontaan gevonn
de prikkels als voor een door artificiële prikkeling teweeg 
gebrachte actiepotentiaal. Tijdens sterke vagusprikkeling 
was de sinus venosus geheel onprikkelbaar; kort na afloop 
van de vagusprikkeling, maar voordat de automatie zich her
steld had, konden wel actiepotentialen opgewekt worden. Deze 
waren klein en zeer kort van duur. 
Zoals reeds gezegd ontbreken gegevens over het effect van 
vagusprikkeling op de sino-auriculaire lmoop van warmbloe
dige dieren in de literatuur nog geheeL Wel zijn enkele expe
rimenten gedaan met locale applicatie van acetylcholine. 
West e. a. (1956) vonden in het geïsoleerde rechter atrium 
van het konijn de volgende effecten: 
1. daling van de ontladingsfrequentie; 
2. vermindering van de snelheid van de diastolische depola

risatie; 
3. vermindering van de amplitude van de actiepotentiaal; 
4. een geringe toeneming van de maximale diastolische po

tentiaal; 
5. een overgang van ware in latente pacemakers, door ver-

schuiving van de pacemakerplaats; 
6. een lichte versnelling van de repolarisatie. 
Hoffman (1960) bevestigde deze waarnemingen grotendeeld, 
doch hij nam in hetzelfde preparaat als West gebruikte, slechts 
af en toe een vergroting van de rustpotentiaal waar. 
Dudel en Trautwein (1958) daarentegen zagen in het gersoleer
de hondeatrium een zeer sterke hyperpolarisatie van de sino
auriculaire pacemakervezels na toevoeging van acetylcholine 
aan de badvloeistof. 
De diastolische depolarisatie werd geheel opgeheven en de 

123 



membraanpotentiaal werd zo sterk verhoogd, dat de actie
potentialen volkomen gelijk werden aan de actiepotentialen 
van atriumspiervezels. Merkwaardig is, dat in de gepubli
ceerde registratie, ondanks de ingrijpende veranderingen van 
het verloop van de pacemakerpotentiaal ten gevolge van de 
-toediening van acetylcholine, de slagfrequentie van het pre
paraat zich nauwelijks wijzigt. Het is derhalve niet uitgeslo
ten, dat de auteurs afgeleid hebben uit een ectopisch focus in 
de atriummusculatuur rond de sino-auricul aire lmoop, waar
van de pacemakerfunctie door acetylcholine werd onderdrukt. 
Hierdoor zou dan de normale vorm van de atriumactiepoten
tiaal teruggekeerd kunnen zijn. 

c. De verschuivingvan de pacemaker tijdens vagusprikkeling 

Uit de experimenten van .Butter en Trautwein (1955/'56) en 
del Castillo en Katz (1955/'57) met de sinus venosus van de 
kikvors ende schildpad, is gebleken dat tijdens sterke vagus
prikkeling in de ware pacemakervezels de graduele overgang 
van de diastolische depolarisatie in de actiepotentiaal geheel 
verdwijnt; de overgangwordt abrupt, waardoor het potentiaal
verloop identiek wordt met het potentiaalverloop van latente 
pacemakervezels. De meest eenvoudige verklaringvoor deze 
verandering- is een door de vagusprikkeling optredende ver
schuiving van de plaats van prikkelvorming naar een ander 
gedeelte van de sinus venosus. 
Door West c. s. (1956) werd aangetoond, dat ook in de sino
auriculaire lmoop van zoogdieren verschuiving van de plaats 
van. prikkelvorming mogelijk is. In het gefsoleerde rechter 
atrium van het konijn registreerden zij tegelijkertijd de 
transmembraanpotentiaal van twee naburige vezels in de 
sino -auriculaire knoop; één vezel had het potentiaalverloop 
van een ware pacemakervezel, de tweede was een latente. 
Toen ter plaatse van de eerste elektrode een grote dosis 
acetylcholine werd geappliceerd, veranderde het beeld geheel: 
de frequentie daalde, de ware pacemaker vertoonde het 
beeld van een latente, de tweede vezel liet het geleidelijke 
depolarisatieverloop van een ware pacemaker zien. Ook het 
tnterval tussen de top van de actiepotentiaal van de twee 
vezels veranderde, hetgeen de veronderstelling, dat de twee
de vezel tijdelijk de pacemakerfunctie overgenomen had, 
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steunde, Hoewel deze waarneming van West c. s. ongetwij
feld als zeer w.aardevol aang.emerkt mag worden, dient ;men 
met conclusies hieruit toch voorzichtig te zijn. Er wordt 
uitsluitend bewezen, dat onder deze uitzonderlijke omstan
digheid van sterkgelocaliseerde remming binnen de pacema
ker een verschuiving kan optreden. Belangrijker is, dat hier
mee onomstotelijk is komen vast te staan, dat latente pace
makers inderdaad een pacemakerfunctie kunnen hebben. 
Geen der boven beschreven experimenten met geïsoleerde 
hartdelen tooni aan, dat vagusprikkeling in vivo eveneens 
.gepaard gaat met een verschuiving van de pacemaker. Evi
dente gegevens hierover zijn echter reeds verstrekt door 
Eyster en Meek, in hun uitgebreide onderzoekingen naar de 
localisatie en de activiteit van de sino -auriculaire knoop. 
In 1914 beschreven zij experimenten met hondeharten in situ, 
waarbij gelijktijdigde elektrische activiteit van verschillende 
plaatsen op de sino - auriculaire lmoop extracellulair werd 
geregistreerd met snaargalvanometers. De vagi werden zwak 
faradisch geprikkeld. Tijdens deze prikkeling, vooral van de 
linker n. vagus, verplaatste het punt van primaire negativiteit 
zich van de top van de lmoop naar de staart, waarbij de hart
frequentie daalde. Bij sterke vagusprikkeling kwam de ont
lading van de gehele lmoop tot stilstand. 
Op minder directe wijze kwamen Lewis c. s. (1914) tot dezelf
de conclusie. Zowel de verandering van het interval tussen 
knoopontlading en activatie van de vena cava inferior, als de 
verandering van de prikkelgeleiding naar atrium en hartoor, 
brachten hen tot de conclusie, dat tijdens vagusprikkeling de 
primaire pacemaker naar beneden verschoof, doch wel binnen 
de sino - auriculaire lmoop gelocaliseerd bleef. In onze dis
cussie zullen wij de mogelijke oorzaken en de betekenis van 
deze pacemakerverschuiving bespreken. 

d. Het mechanisme van de vaguswerking 

De theorieën, die opgesteld zijn over het wezen van de vagus
invloed vertonen uiteraard een sterke correlatie met de op
vattingen, die over het mechanisme van de prikkelvorming in 
de sino-auriculaire lmoop in de loop van de tijd in zwang 
raakten en weer verdwenen. Wij zullen hier het merendeel 
dezer theorieën niet bespreken, omdat zij inmiddels geheel 
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achterhaald zijn. 
De eerste, die een werkelijk vruchtbare poging gedaan heeft, 
de vaguswerking causaal te onderzoeken, was HowelL Hij 
merkte op, dat door verschillende auteurs gevonden was, dat 
een extra toevoer van kaliumionen een gelijksoortige werking 
op het hart heeft als vagusprikkeling (Gross, 1903; Braun, 
1904). In 1906 beschreef hij proeven met het in situ door
stroomde hart vankikvorsen en waterschildpadden. Hij toon
de aan, dat een geringe verhoging van de kaliumconcentratie 
in het perfusaat de werking van de vagus versterkte. Hij 
concludeerde hieruit, dat door verhoging van de kaliumcon
centratie de gevoeligheid van het hart voor vagusprikkeling 
toenam. Kaliumontirekking gaf, vooral bij het schildpadhart, 
een snelle afname van het vaguseffect. 
Op grond van deze resultaten stelde hij de volgende theorie 
op: 
"The results of the experiments are interpreted to indicate 
that inhibition of the heart depends upon the presence of 
diffusible potassium in the heart tissue, and that the vagus 
impulses act indirectly by increasingthe amount ofpotassium 
compounds of this character". 
Howell was niet in staat bij deze experimenten prikkelbaar
heidsveranderingen in de nervus vagus t. g. v. de verandering 
van de extracellulaire kaliumconcentratie uit te sluiten. 
In een volgende serie experimenten (1908) slaagde hij daar 
wel in. Samen met Duke ging hij in het hart van zoogdieren 
de vrijmaking van kalium na onder normale omstandigheden 
en tijdens v agusp rikkeling. Daartoe werd het hart van ver
schillende zoogdieren in situ retrograad doorstroomd. Tijdens 
vagusprikkeling werd de perfusie stilgezet. Daarna werd ge
durende enige tijd recirculatie toegepast van een kleine hoe
veelheid doorstromingsvloeistof. De kaliumconcentratie werd 
vervolgens colorimetrisch bepaald en vergeleken met de con
centratie na recirculatie zonder vagusprikkeling of na ac cele
ransprikkeling. Vooral bij honden werd een aanzienlijke toe
neming van de kaliumconcentratie gevonden na vagusprikke
ling (11-29 %). 
Op grond van deze proeven "the authors feel that the there
tical view here advanced, namely that the vagus stop the 
heart by causing the liberation of diffusibie potassium from 
some indiffusible compound normally present in the heart 
tissue, has a convincing amount of evidence in its favor". 
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Deze theorie van HoweU heeft jarenlang als voldoende verkla
ring van de vaguswerking gegolden. In 1921 gaf Bouckaert 
nog meer steun aan Rowells opvatting. Rij beschreef experi
menten, waarbij een kikvorshart door perfusie met een K
loze vloeistof tot stilstand was gebracht. Gedurende vagus
prikkeling begon dit hart weer spontaan te contraheren. 
Na de beschrijving door Loewi en Navratil (1926) van de hu
morale prikkeloverdracht, bleek het evenwel noodzakelijk de 
waarnemingen van Howell anders te interpreteren. De eerste 
poging daartoe werd ondernomen door Lehnartz (1936). Hij 
herhaalde eerst de experimenten van Howell en Duke met 
geïsoleerde atria van de schildpad en vond eveneens tijdens 
vagusprikkeling een toename van de kaliumconcentratie in de 
perfusievloeistof. Na toediening van acetylcholine trad het
zelfde effect op. Na toevoeging van atropine hadden vagus
prikkeling noch acetylcholine effect op de kaliumconcentratie 
van de doorstromingsvloeistof. Lehnartz concludeerde, dat 
vagusprikkelingin het hart acetylcholine vrijmaakt, waardoor 
secundair kalium in vrijheid wordt gesteld. 
Holland e. a. (1952) vonden in geïsoleerde atria van caviae 
eveneens een toename van de kaliumefflux door acetylcholine. 
Zij incubeerden de atria in .een kalium -vrij medium. en ver
geleken de kalium -afgifte voor en na acetylcholine -toedie
ning. Het bleek, dat er een verband bestond tussen de con
centratie van acetylcholine en het kaliumverlies van het 
preparaat; de hoogste kaliumefflux werd gevonden bij een 
acetylcholine - concentratie van 2, 2 mMol. 
In dezelfde reeks experimenten toonden zij voorts aan, dat 
het weefsel door acetylcholine ook kalium uit een kaliumrijk 
medium opneemt. Een derde belangrijke waarneming was, 
dat het door acetylcholine vergrote kaliumverlies in een ka
liumvrij medium; gepaard ging met een vergrote opname van 
Na+ionen door het hartweefsel. 
Uit al deze experimenten en uit talrijke proeven met andere 
weefsels kwam vast te staan, dat een fundamentele eigenschap 
van acetylcholine een "mobilisatie" van kaliumionen was. Het 
werd echter nog niet duidelijk, op welke wijze dit versterkte 
ionentransport kon ingrijpen in de ?rikkelvorming van het 
hart. 
Door Burgen en Terroux (1953) werd het verband getoond 
tussen acetylcholine, het effect daarvan op de kaliumpermea
biliteit en de transmembraanpotentiaal in spiervezels van 
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het geïsoleerde atrium van de kat. Door het effect van ace
tylcholine op de rustpotentiaal te bepalen bij verschillende 
extracellulaire kaliumconcentraties, kwamen zij tot de con
clusie, dat acetylcholine het kalium uit de cel drijft door 
verhoging van de membraanpermeabiliteit voor kaliumionen 
(P K ). Volgens de ionentheorie is dan verklaarbaar, dat de 
rustpotentiaal toeneemt, omdat deze meer tot de kalium
evenwichtspotentiaal z al naderen. Eveneens wordt hierdoor 
de versnelde repolarisatiefase genoegz.aam verklaard. Een 
van de oorzaken van de normale repolarisatie is een tijdelijk 
vergrote kaliumpermeabiliteit. Het is aannemelijk, dat,. als 
de P K door acetylcholine extra vergroot wordt, de repolari
satie sneller zal verlopen. 
Door Trautwein e. a. (1956) werd inkleine strips van atrium....
spierweefsel van de kikvors aangetoond, dat onder invloed 
van acetylcholine reversibele veranderingen in het elektrisch 
geleidingsvermogen van de spiervezels optreden. De elektro
tonische voortgeleiding van subliminale pulsen veranderde
op een wijze, die een afname van de membraanweerstand 
door acetylcholine waarschijnlijk maakte. 
Dit werd tenslotte op overtuigende wijze bevestigd door Hutter 
en Harris (1956, 1957, 1961). Zij onderzochten de efflux en 
influx van radio - actief kalium in de geïsoleerde sinus veno
sus van de kikvors tijdens vagusprikkeling en toediening. van 
acetylcholine. Zij vondenda1 sterke vagusprikkeling de efflux 
van kalium verdrievoudigde. Een gelijk effect werd verkre
gendoor acetylcholine in een concentratie van 0,2 - 2 micro
gram/mI. Zij wezen op het belang van een totale isolering 
van het preparaat van atrium -spierweefsel, omdat hierin de 
toename van de kaliumefflux veel geringer is. 
Vervolgens bepaalden zij de invloed van vagus en acetylcho
line op de opname van radio - actief kalium. Ook deze was 
merkbaar versneld, zodat niet alleen de kaliumefflux~ maar 
de gehele I 'turn -over'l van kalium vergroot is. 
Men kon tot op dit tijdstip nog aannemen, dat acetylcholine 
werkt door vrijmaking van intracellulair kalium, uit de een 
of andere niet-geioniseerde binding overeenkomstig de klas
sieke opvatting van Rowell. 
Hutter en Harris toonden echter aan, dat ook de efflux van 
rubidium uit een tevoren daarmee geladen sinus venosus, 
door acetylcholine verdubbeld wordt. 
De toename van de membraanpermeabiliteit is dus niet spe-
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cifiek voor kaliumionen, maar ook voor andere kationen, 
die ongeveer gelijk zijn aan kalium. Er werd echter ook aan
getoond, dat het transport van anionen, nl. broom en chloor, 
geen versnelling onderging tijdens vagus -inhibitie. 
De veranderingen in ionenfluxen, die tijdens vagusprikkeling 
in de sino -auriculaire knoop en het atrium van zoogdieren 
optreden,.. zijn nog slechts summier onderzocht. Alleen door 
Rayner en Weatherall (1959) werden de kaliumefflux en de 
kaliuminflux bepaald in geïsoleerde konijneatria. In hiet
spontaan kloppende linker atria werd een sterke toename ge
zien van de kaliumefflux tijdens incubatie_met acetylch9line, 
terwijl bij hogere dosses acetylcholine (> 51J.M) ookde.influx 
toenam. 
In spontaan kloppende rechter atria of elektrisch gedreven 
linker atria was de werking van acetylcholine minder duide
lijk; meestal was de efflux van radio-actief kalium versneld; 
de verandering van de influx was niet constant. De verklaring 
van het verschil tussen niet - en wel-kloppende atria ligt in 
het feit, dat in kloppende atria de "turn -over" van kalium
en natriumionen groot is, waardoor betrekkelijk geringe ver
anderingen niet tot uiting kunnen komen, indien de meetme
thode niet nauwkeurig genoeg is. 
Uit de door Rayner en Weatherall gepubliceerde- curves blijkt, 
dat het effect van acetylcholine op de kalium-efflux in de ge
isoleerde konijneatria veel kleiner is dan in de geïsoleerde 
sinus venosus van de kikvors. Het is dan ook niet onwaar
schijnlijk, dat de ionen -fluxen van het atriummyocard ver
anderingen van de ionen -fluxen in het weefsel van de sinus
knoop grotendeels maskeren. 
Indien wij de tot op heden bekend geworden feiten samenvat
ten en op enigszins speculatieve wijze met elkaar in verbJUld 
brengen, ontstaat de volgende voorstelling van de werking 
der nervi vagi op de sinuslmoop: 
Door de prikkeling van de vagus wordt acetylcholine ter 
plaatse van de knoop in vrijheid gesteld. Het is niet zeker of 
dit binnen de sinusknoopvezels gebeurt of extracellulair. Het 
vrijgekomen acetylcholine verhoogt in elk geval de permea
biliteit van de plasmamembraan voor kaliumionen. Op grond 
van de in het vorige hoofdstuk uiteengezette ionenhypothese 
mag dan verwacht worden, dat, indien de PK verhoogd wordt, 
de membraanpotentiaal verschuift naar de kaliumevenwichts
potentiaal. Gedurende de diastole komt dit tot uiting in een 
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toeneming van de membraanpotentiaal (hyperpolarisatie) ; 
tijdens de activatie wordt, tengevolge van de PI{ -verhoging, 
de repolarisatiefase versneld. Voorts mag verwacht worden, 
dat de mate van hyperpolarisatie tijdens vagusprikkeling of 
toedieningvan acetylcholine afbankelijk zal zijn van minstens 
twee factoren: 
1. de relatieve kalium -permeabiliteit van de verschillende 

vezels voorafgaande aan de vagusprikkeling. 
2. de hoogte van de kalium-evenwichtspotentiaal. 
Uit deze afbankelijkheid kunnen reeds een aantal der elkaar 
tegensprekende vondsten in de literatuur verklaard worden: 
De waarneming van Burgen en Terroux, dat er vooral een 
hyperpolariserend effect van acetylcholine gezien wordt bij 
lage extracellulaire kaliumconcentraties, is dan begrijpelijk. 
Uit metingen van o. a. Weidmann (1955) en C arm eli et (1960, '61) 
is gebleken, dat er bij lage extracellulaire kaliumconcentra
ties (minder dan 2,7 mmol/l) een belangrijke afname van de 
kaliumpermeabiliteit optreedt. Omdat door verlaging van de 
extracellulaire kaliumconcentratie de hoogte van de kalium
evenwichtspotentiaal toeneemt, zal acetylcholine hier door 
vergroting van P K een sterke hyperpolarisatie tot stand kun
nen brengen. 
De waarneming van Hutier en Trautwein, dat hyperpolarisatie 
tijdens vagusprikkelingwel inde sinus venosus van de kikvors, 
maar niet in het atriummyocard optreedt, kan begrepen 
worden op grond van de veronderstelling, dat in de prikkel
vormende vezels de P K normaliter lager is dan in het atrium
weefsel. 
Uit deze korte toepassing van de hypothesen, die in de laatste 
jaren over de werking van de vagusprikkeling zijn geponeerd, 
blijkt reeds, met welke voorzichtigheid de waarnemingen van 
vroegere auteurs op dit terrein geinterpreteerd moeten wor
den. Als de plaatsing van de meetelektrodes niet nauwkeurig 
is aangegeven of als een vermelding van de ionen-samenstel
ling van de perfusievloeistof ontbreekt, zijn conclusies over 
het al of niet voorkomen van een hyperpolarisatie thans niet 
meer te onderschrijven of te verwerpen. 
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3. METHODIEK 

a. De vervaardiging van het preparaat 

Op grond van de in het vorige hoofdstuk genoemde verschillen 
tussen de eigenschappen van het geïsoleerde hart in Langen
dorff -opstelling en het getsoleerde atrium, lag het voor de 
hand terwille van een langdurige registratie van de pacema
ker -potentialen tijdens vagusprikkeling, de metingen te ver
richten in het geïsoleerde atrium. 
Mocht evenwel de keuze van het preparaat een eenvoudige 
zaak zijn, de vervaardiging ervan was dit allerminst. 
Het ging er niet alleen om het atrium met inbegrip van prik
kelbare nervi vagi te isoleren, doch wij wilden tevens zenu
wen hebben, die minstens één uur prikkelbaarbleven. In 1953 
schreven Öbrink en Essex nog: 
"lt has become a widely accepted fact that stimulation of the 
vagi does not influence an isolated heart after 20 - 30 min. 
The reason for the transient response is not known". 
In 1956 toonde McEwen echter aan, dat althans in het gei"so
leerde konijnehart de vagi een etmaal of langer prikkelbaar 
kunnen blijven. . 
De beschrijving van de wijze, waarop hij het preparaat ver
vaardigde, is uiterst summier. Wel legt hij er de nadruk op, 
dat het vrij -prepareren van de vagi niet langer dan twintig 
minuten mag duren. Wij hebben herhaaldelijk de door hem 
beschreven werkwijze en zijn methode van prikkelen toege
past, doch zelden een duidelijke remming van het hart ver
kregen. 
Veel betere resultaten kregen wij na persoonlijke aanwijzin
gen van E. Weiss; die samen met Opitz (1958) onderzoekingen 
deed over de invloed van vagusprikkeling op de contractiliteit 
van het gefsoleerde konijneatrium. 
Het hieronder beschreven protocol is grotendeels van hem 
afkomstig: 

aethernarcose; 
canulering van de trachea; de canule werd aangesloten op 
een beademingspomp. Een gedeelte van de aangevoerde 
lucht werd door een wasfles met aether gevoerd; 
met behulp van twee glashaakjes, een met stompe en een 
met scherpe punt, werden beide vagi in de hals zo ver 
mogelijk vrij-geprepareerd uit het omliggende bindweef-
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sel. Het bleek van grote betekenis, dat hierbij de zenuw 
niet gespannen werd. 
Tenslotte werden de beide vagi hoog in de hals geligeerd; 
injectie van 0,3 cc heparine Vitrum (= 1500 1. U.) in een 
vena jugularis; 
een complete mediane thoracotomiej met behulp van wond
haken werden de twee thoraxhelften uiteengetrokken. De 
hierbij optredende bloedingen werden gestopt door afklem
men of ligeren; 
nu kwam het belangrijkste en tevens moeilijkste deel van 
het prepareren der zenuwen. Het bleek voor de vereiste 
overlevingsduur noodzakelijk de vagi zover mogelijk, in 
elk geval tot aan de longhilus, geheel vrij te maken van 
omgevend weefsel. Met de glashaakjes en een fijn schaar
tje werden beide vagi tot aan de longhilus losgemaakt van 
thymusvet en bindweefsel. Vervolgens werd het thymusvet 
stomp geheel verwijderd; 
het pericard werd geopend en zoveel mogelijk verwijderd; 
de beide longhili werden doorgesneden en de longen wer
den verwijderd; 
de vagi werden hoog in de hals doorgesneden en door een 
helper voorzichtig opgetild, waarbij voorkomen diende te 
worden, dat zij gespannen werden; 
de hartpunt werd opgetild; vervolgens lmipten wij de vena 
cava inferior door en namen wij het hart met enig bind
weefsel, een deel van de trachea en een deel van de slok
darm uit de thorax. 
Het hart en de vagi werden nu overgebracht naar een bak
je, gevuld met verwarmde, geoxygeneerde Tyrode. Hier 
werden de oesophagus, het grootste deel van de trachea, 
pericardresten en een groot deel van het mediastinale 
bindweefsel verwijderd. Tenslotte werd op de reeds in het 
vorige hoofdstukbeschreven wijze het rechter atrium ge
ïsoleerd en gefixeerd in het orgaanbad. 

b. De prikkelapparatuur 

Om de nn.vagi te prikkelen werden zij elk afzonderlijk gelegd 
over een haakvormige platina draad -elektrode. Deze elek
trode was gevat in een tandheugelstatief. Kort v66r de prik
keling werden de elektrodes uit de badvloeistof gelicht. Na 
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de prikkeling werd de elektrode met de daarop rustende zenuw 
weer in de vloeistof ondergedompeld. 
Als prikkels gebruikten wij rechthoekige stroom - pulsen 9 

waarvan de stroomsterkte, de duur en de frequentie afzon
derlijk regelbaar waren. Deze pulsen werden geleverd door 
een v. Gogh -stimulator, type LC-l. 
Om de nn. vagi onafhankelijk van elkaar te kunnen prikkelen 
werden aanvankelijk-twee stimulatoren gebruikt. Ons bleek 
echter, dat er geen constant verschil was tussen de werking 
van rechter en. linker zenuw. Daarom hebben wij in de latere 
experimenten de prikkel-elektrodes in serie gesehakeld en 
steeds beide zenuwen tegelijkertijd met één stimulator ge
prikkeld. 

4. EIGEN BEVINDINGEN 

a. De invloed van vagusprikkeling op de hartfrequentie 

De mate van frequentiedaling tijdens vagusprikkeling bleek 
afhankelijk van verschillende factoren. Naast oncontroleer
bare variabelen, zoals de vermoedelijke verschillen tussen 
de proefdieren onderling en de toestand van het preparaat, 
bepaalden de prikkelparameters in hoge mate het effect op 
de hartfrequentie. 
Zowel prikkelfrequentie als prikkelintensiteit en prikkelduur 
belhvloedden onafhankelijk van elkaar het effect van de prik
keling. Bij een constante prikkelfrequentie en -intensiteit 
werd een maximale remming van de hartfrequentie verkregen, 
als de prikkels een duur hadden van 5 msec. oflanger. Daar
om hebben wij in alle experimenten geprikkeld d. m. v. 
st-roompulsen, waarvan de duur 5 msec. bedroeg. 
De frequentie der prikkels , waarmee een maximale remming 
optrad, lag tussen 20 en 30 prikkels per seconde. Hogere 
frequenties gaven geen sterker effect, maar wel trad eerder 
een afname van de remming door uitputting op. De minlinale 
intensiteit om bij een prikkelfrequentie van 25 Hz een ver
mindering van de hartfrequentie met 10% te verkrijgen, va
rieerde van 0,1 tot 1 mA. Deze grote variabiliteit zal ener
zijds het gevolg geweest zijn van het verschil in dikte van de 
pe-rineurale vetlaag in de verschillende preparaten, ander
zijds kan ook de graad van mechanische beschadiging tijdens 
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het prepareren tot een verschil in prikkelbaarheid aanleiding 
hebben gegeven. 
Preparaten met een lage prikkeldrempel aan het begin van 
het experiment bleken zonder uitzondering een lange levens
duur te hebben. 
In tegenstellingtot McEwen, die van zijn preparaat beschrijft, 
dat de vagi 3 uur lang dezelfde prikkelbaarheid behielden, 
vonden wij in het merendeel van de experimenten, dat de 
prikkelbaarheid na + 1 uur geleidelijk begon te dalen. In 
slechts enkele preparaten waren de vagi na 3 uur nog even 
prikkelbaar als in het begin. Een verschil tussen de werking 
van de rechter en de linker nervus vagus hebben wij bij onze 
preparaten niet kunnen vaststellen. Weliswaar was er altijd 
een verschil in prikkelbaarheid tussen de twee zenuwen, maar 
dit was niet voldoende constant om er conclusies uit te kunnen 
trekken. 
Lewartowski (1964), die eveneens experimenten heeft ver
richt met gei"soleerde konijneatria, zag evenmin een constant 
verschil tussen de chronotrope werking van de rechter en de 
linker vagus. Er moet echter nadrukkelijk op gewezen wor
den, dat onze waarnemingen zich beperkten tot de vagusin
vloed op de sino - auriculaire knoop, en dat er dus wel ver
schillen in de invloed van rechter en linker vagus op andere 
delen van het hart bij het konijn kunnen bestaan. 
De latente tijd - de tijd tussen het begin van de prikkeling en 
het optreden van het vaguseffect - was sterk afhankelijk van 
de intensiteit der prikkeling. Bij een prikkelintensiteit , welke 
de hartfrequentie halveerde, bedroeg de latente tijd gemid
deld + 0,5 sec. Bij een prikkel sterkte , welke een volledige 
remming van de sino -auriculaire knoop teweegbracht, liet 
dit effect slechts 50 - 100 msec. op zich wachten. 
Bij matige vagusprikkeling is de frequentiedaling meestal 
aan het begin van de prikkeling het sterkst. Het is alsof er 
aanvankelijk een aantal slagen uitvallen. Daarna stelt zich 
een ritme in, dat wel aanzienlijk lager is dan het uitgangs
ritme, maar hoger dan in het begin van de prikkeling. 
Bij sterke vagusprikkeling komt het altijd tot een volledige 
stilstand van het gei"soleerde atrium. De duur van de stilstand 
bedroeg ongeveer 20 sec.; ondanks voortgezette prikkeling 
begon het atrium dan weer te contraheren, zij het met een 
zeer lage frequentie. 
Samenvattend kan men concluderen, dat er een grote ver-
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scheidenheid is in het verloop van het vaguseffect in de tijd. 
Het is niet waarschijnlijk, dat deze variabiliteit geheel aan 
mechanische beschadigingen van het preparaat toegeschr:even 
moet worden. 
McWilliam (1888) merkte, naar aanleiding van experimenten 
met verschillende soorten zoogdieren, reeds op: 
ti The period that elapses from the moment an interrupted 
current is applied to the vagusnerve tiH standstill of the 
heart varies widely in its duration. Commonly there occur 
one or two beats of the heart before the standstill occurs. 
But this rule is by no means a constant one". 
Een eveneens in de literatuur herhaaldelijk besproken feno
meen is de tijdelijke frequentieverhoging , die optreedt na het 
staken van de v agusp rikkeling: de zgn. postvagale versnel
ling. Men ziet deze versnelling alleen na sterkevagusprikke
ling en dan nog slechts onder bep aaIde omstandigheden. 
Dale en Laidlaw (1910), die een uitgebreide studie van de ver
snellende werkingvan de vagus hebben gemaakt, merkten op: 
"The animal which exhibits it best is the cat. In the dog it is 
seen, if at all, in a weak forma In the rabbit we have never 
succeeded in obtaining the effect". 
McEwen (1956), die de oorzaak van de postvagale versnelling 
met behulp van farmaka trachtte te analyseren, vond in het 
geisoleerde vagus -hartpreparaat van het konijn echter her
haaldelijk deze postvagale versnelling na een periode van 
sterke vagusprikkeling. Toevoeging van cocaine (5 microgr. / 
cc) aan de perfusievloeistofriep in alle preparaten een post
vagale versnelling op. Bij de interpretatie van deze experi
menten dient opgemerkt te worden, dat zij alle in het Langen
dorff -preparaat gedaan zijn. Juist in dit preparaat moet men 
zeer zorgvuldig alle oorzaken van artificiële frequentiever
anderingen uitsluiten. Primair moet men nagaan, of de tem
peratuur van de perfusievloeistof constant is. Als men daar
bij bedenkt, dat tijdens de vagusprikkeling een aanzienlijke 
vertraging van de doorstromingsvloeistof optreedt, is het 
zeer wel mogelijk, dat de vloeistof, die na de stilstand het 
hart binnenkomt, tgv. de verlangzaamde stroming door het 
verwa~ingssysteem warmer is geworden dan normaal. 
Daar het bovendien niet uitgesloten is, dat cocaine een ver
wijding van de coronairvaten geeft, zouden de proeven van 
McEwen reeds geheel verklaard kunnen worden door tempe
ratuurverschillen van de perfusievloeistof. Ongelukldgerwij-
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ze beschrijft hij zijn perfusiesysteem niet in detail, zodat 
een oordeel thans moeilijk gegeven kan worden. 
In onze experimenten met het geïsoleerde atrium zagen wij 
een postvagale versnelling in + 20% der gevallen. Wij zijn 
geneigd deze versnelling op te vatten als het gevolg van prik
keling van de hals sympathicus. Bij het konijn bevindt zich 
cervicaal tussen vagus en carotis een dunne zenuwtak, die 
ter hoogte van de bovenste thoracale expertuur deel gaat uit
maken van de carotis - en aortawand. In enkele experimenten 
hebben wij de vagus zorgvuldig van deze zenuwtak gescheiden, 
vervolgens vagus èn carotis met het geïsoleerde atrium in 
verbinding gelaten. Met een aparte elektrode hebben wij toen 
de carotiswand sterk faradisch geprikkeld. Dit had na 2 
msec. steeds een frequentietoename van + 25% tengevolge, 
die meer dan 20 sec. na het staken van de prikkeling aanhield. 
Vagusprikkeling had geen postvagale versnelling tot gevolg. 
Prikkelden wij tenslotte rechter vagus en linker carotis ter
zelfder tijd, dan trad tijdens de prikkeling een duidelijke 
frequentiedaling op (vaguseffect) ; na staking van de prikkeling 
trad een duidelijke postvagale versnelling op. In tegenstel
ling tot het hart in Langendorff -opstelling, zijn bij het door 
ons gebruikte geïsoleerde atriumpreparaat temperatuursver
anderingen als oorzaak van een frequentieverandering uitge
sloten. 
Wij achten hiermee bewezen, dat, indien men tijdens het 
prepareren van de vagus enkele symphaticusvezels mee uit
prepareert, een postvagale versnellingverwacht kan worden, 
die geheel los staat van het vaguseffect. 

b. De invloed van de nervus vagus op de elektrische activi
teit van de sino -auriculaire knoop 

Tijdens vagusprikkelingtreden er een reeks van veranderin
gen op in het verloop van de transmembraanpotentiaal van de 
sino -auriculaire pacemakervezels. Fig. 6 - 1 geeft een dui
delijk beeld van deze vagusinvloeden; de in deze registratie 
getoonde effecten werden in alle andere experimenten even
eens in meer of mindere mate waargenomen. Onder invloed 
van de vagus verandert het verloop van de transmembraan
potentiaal aldus: 
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Het effect van vagusprikkeling op het potentiaalverloop in een vezel van de sina
aurtculaixe knoop. 
De pijltjes geven het begin en het einde aan van een prikkeling van de rechter n. 
vague met een sterkte" van 2 mA; de duur der prikkels was 5 meec. en de fre
quentie 25 Hz. 
De getrokken lijn geeft de potentiaalhoogte aan, waarop vb6r de prikkeling de 
diastolische depolarisatie overgaat in de depolarisatie fase van de actiepoten
tiaal. 
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1. de diastolische depolarisatie wordt vertraagd; 
2. de diastolische depolarisatie wordt langer van duur; 
3. de drempel voor de systolische depolarisatie schijnt ver

schoven naar een hogere waarde van de membraanpoten
tiaal; 

4. de geleidelijke overgang tussen de diastolische en systo
lische depolarisatie verdwijnt. Er ontstaat een scherpe 
knik in het potentiaalverloop; 

5. er treedt een hyperpolarisatie op, als positieve na-po
tentiaal volgend op de repolarisatiefase van de actiepo
tentiaal; 

6. de amplitude van de actiepotentiaal vermindert geleide-
lijk enkele mV. 

Aan de hand van waarnemingen uit een reeks experimenten 
zullen wij trachten van deze veranderingen de oorzaak vast 
te stellen en de betekenis te bepalen. 

De vertraging van de diastolische depolarisatie kan ongetwij
feld als het meest essentiële vaguseffect aangemerkt worden. 
Wij hebben nooit een daling van de hartfrequentie gezien tij
dens vagusprikkellng zonder een gelijktijdige daling van de 
diastoli sche depol aris atiesnelheid. 
De mate van vertraging van deze depolarisatiesnelheidtijdens 
vagusprikkeling is van een aantal factoren afhankelijk: 
a. De sterkte van de vagusprikkeling. 

Fig. 6 - 2 geeft vier registraties weer uit éênzelfde vezel 
tijdens prikkeling van de rechter nervus vagus met steeds 
grotere sterkte. Bij een geringe prikkelsterkte is de diasto
lische depolarisatie in zijn geheel vertraagd. 
Bij sterkere vagusprikkeling krij gt de remming . echter een 
ander karakter. Na een langzame depolarisatie, vroeg in de 
diastole, blijft de membraanpotentiaal gebandhaafd op een 
waarde, die iets onder de normale maximale diastolische 
potentiaal ligt. De membraanpotentiaal wordt dus "gestabi
liseerd"; de diastolische depolarisatie is dan geheel opgehe
ven. De hoogte van de gestabiliseerde potentiaal verandert 
slechts weinig bij verdere verhoging van de prikkel sterkte. 
b. De frequentie van de vagusprikkeling. 

Indien bij constante geringe prikkelsterkte de frequentie 
van de prikkels van 5 tot 30 Hz wordt opgevoerd, heeft dit 
dezelfde toeneming van vertraging van de diastolische depo
larisatie .tot gevolg als de vergroting van de prikkelsterkte. 
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Het effect van vagusprikkeling met verschillende sterkte. 
Bij t werden beide vagia tegelijkertijd geprikkeld met achtereenvolgens een 
sterkte van 1 mA, 3 mA. 5 mA en 7 mA. 
De duur der prikkels bedroeg 5 msec. 1 de frequentie was 50Hz. 
De verdikking van de lijn is een artificieel gevolg van de prikkeling. 
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Fig. 6 - 3. 
Vergelijking van de vagusin
vloed op verschillende delen 
van de sino-auriculaire knoop 
door gelijktijdige registratie 
van de transmembraanpoten
tiaal van een ware p acem aker
vezel in het middendeel van de 
g- a knoop, en een latente pace
makervezel in de staart van 
de knoop. 

Verklaring der registratie: 
Het bovenste kanaal registreert 
de impulsen waarmee beide 
nn. vagi tegelijkertijd geprik
keld werden; de frequentie be
droeg hier 12 Hz, de duur 5 
msec, de sterkte was 1,5 mA 
Het tweede kanaal registreert 
het oppervlakte -elektrogram 
van. het rechter hartoor. 
Het derde en vierde kanaal re
gistreren de intracellulaire 
potentialen van respectievelijk 
de ware en de latente pace
makervezel. 
De onderbroken lijnen geven 
een spanningsverschil van 
o mV aan. 



c. De aard van de vezeL 
In ware pacemakervezels is het effect op de diastolische 

depolarisatie veel groter dan in latente pacemakers. 
Dit blijkt duidelijk uit registraties met twee micro -elektro
des in twee verschillende vezels van de sino - auriculaire 
lmoop. In fig. 6 - 3 is een dergelijke registratie weergege
ven. Direct onder het atrium - elektrogram vindt men de 
transmembraanpotentiaal van een ware pacemakervezeL 
Daaronder is de gelijktijdig afgeleide potentiaal uit een la
tente pacemakervezel geregistreerd. Tijdens vagusprikkeling 
(registratie B en C) wordt de diastolische depolarisatie in de 
ware pacemakervezel veel· meer geremd dan in de latente. 
Dit verschil in sterkte van het vaguseffect is nog duidelijker 
in de registratie, die in fig. 6 - 4 is afgebeeld. Hieruit blijkt, 
dat zelfs in één deel van 'de lmoop de actiepotentiaal geheel 
onderdrukt kan worden, terwijl een ander deel met een ver
laagde frequentie blijft vuren. 
Deze waarneming kan tevens gebruikt worden ter verklaring 
van de onder de punten 3 en 4 beschreven veranderingen. 
Deze zijn de schijnbare verschuiving !van de drempelwaarde 
voor de actiepotentiaal naar een hogere membraanpotentiaal, 
en het optreden van een lmik in het verloop van de depolari
satie. Door deze twee veranderingen, die altijd tegelijker
tijd optreden, krijgt het potentiaalverloop in de ware pace
maker tij dens vagusprikkeling geheel de vorm van het verloop 
in een latente vezeL Het ligt voor de hand te veronderstellen, 
dat dan tengevolge van de vaguswerking de plaats van prikkel
vorming naar een ander gedeelte van de , sino - auriculaire 
lmoop verschoven is. 
In de vorige paragraaf bleek reeds dat deze vers~huiving al 
in 1914 door Meek en Eyster op fraaie wijze met extracellu
laire afleidingen werd aangetoond, 'Zijzelf, 'nóch anäereri na 
hen hebben ooit kunnen vaststellen, bij welke intensiteit der 
vagusprikkeling deze verschuiving begint op te treden. 
Indien in onze experimenten de overgang van de geleidelijke 
depolarisatie in de tlgeknikte," opgevat mag worden als .uiting 
van de pacemakerverschuiving, biedt dit een mogelijkheid om 
exacter de functionele betekenis van deze verschuiving als 
onderdeel van het vaguseffect te bepalen. 
Wij hebben een aantal argumenten voor de veronderstelling, 
dat inderdaad een verschuiving van de plaats van prikkel
vorming zich verraadt door het optreden van een knik in het 
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Fig. 6 - 4. 
Vergelijking van de invloed van sterke vagusprikkeling op verschillende delen 
van de sino-auriculaire knoop. 
Plaats van afleiding en verklaring der registraties als in fig. 5 - 3. 
Prikkelfrequentie 12 Hz, duur der prikkels 5 msec .• prikkelsterkte 3 mA. 
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depolarisatieverloop : 
1. In onze experimenten met twee micro -elektrodes, die in 

het vorige hoofdstuk beschreven zijn, hebben wij nooit een 
latente pacemakervezel gevonden, die eerder tot ontlading 
kwam dan de ware pacemakervezels. 
2. Als tijdens het normale hartritme door extracellulaire 

prikkeling een extrasystole wordt opgewekt, heeft de door 
deze prikkeling opgeroepen actiepotentiaal in een ware pace
maker altijd het verloop van een latente pacemakerpotentiaal 
(fig. 4 - · 1). Dit bewijst dat een van elders komende prikkel 
reeds een actiepotentiaal tot stand kan brengen in een ware 
pacemaker v6ör zijn spontane ontlading. De depolarisatie 
begint dan bij een rel atief hoge membraanpotentiaal; de actie
potentiaal ontstaat plotseling. 
3. De in fig. 6 - 4 getoonde dubbele registratie laat zien dat 

de vagusinvloed niet in alle delen van de knoop even sterk 
is. Dit bewijst, dat in dit geval bij een matige daling van de 
hartfrequentie de verschuiving reeds opgetreden is. 
4. Het tijdsverloop tussen de ontlading van een (oorspronke-

lijk) ware pacemakervezel en een latente vezel in het 
onderste deel van de knoop wordt na het optreden van de knik 
in de depolarisatie meestal korter. Ditzelfde geldt voor het 
interval tussen de actiepotentiaal van de ware pacemaker
vezel en de ontlading van een vast referentiepunt op het 
atrium. Deze twee waarnemingen suggereren een verschui
ving van de plaats van prikkelvorming naar een lager gelegen 
deel van de sino -auriculaire lmoop, dichter bij het atrium. 
Het is mogelijk om in plaats van een verschuiving een posi
tief dromotrope werking van de vagus voor de waargenomen 
intervalverkortingen aan te voeren. In hoeverre dit positief 
dromotrope effect met de werkelijkheid in overeenstemming 
is, blijft voorshands nog onzeker. Hoffman en Suckling (1953) 
vermelden inderdaad een geringe toename van de voortgelei
dingssnelheid van de prikkel in het hondeatrium tijdens vagus
prikkeling. Daar staat echter tegenover, dat Burgen en 
Terroux (1953) in het gefsoleerde atrium van katten een pro
gressieve ve~raging van de prikkelvoortgeleiding onder in
v loed van acetylcholine vonden. 
In onze experimenten was de verkorting van het sino -atriale 
interval soms echter zo sterk (30-40 msec.) dat een geringe 
toename van de voortpl antings snelheid daarvoor geen voldoen
de verklaring biedt. Daarom achten wij de verkortingvan het 
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interval eveneens als argument voor het opgetreden zijn van 
verschuiving bruikb aar. 
5. Bij matige vagusprikkeling, waarbij de ontladings.frequen-

tie gehalveerd wordt, treedt tezamen met de verandering 
van de pacemakerpotentiaal een ingrijpende wijziging van de 
vorm van het atrium-oppervlakte-elektrogram op (fig. 6 - 5). 
Dit kan verklaard worden uit een verandering van het activa
tiepatroon als gevolgvan een verschuiving van het punt waar
uit de prikkel zijn weg over het atrium begint. 
Nog duidelijker wordt dit uit fig. 6 - 6. Deze toont de effec
ten van vagusprikkeling met een toenemende frequentie op 
pacemakerpotentiaal en elektrogram. Eerst treedt de knik op 
in het verloop van de potentiaal. Dit zou dan opgevat kunnen 
worden als een kleine verschuiving, die het elektrogram nog 
niet beinvloedt; bij een hogere frequentie keert het elektro
gram om: de verschuiving is dan dus sterker geworden. 
Tegelijk met de terugkeer van het normale elektrogram, na 
het staken van de prikkeling, verdwijnt ook de knik in het 
verloop van de transmembraanpotentiaal. 
Op grond van deze argumenten menen wij, dat een verschui
ving van de plaats van prikkelvorming steeds de verklaring 
vormt voor het optreden van de lmik in hetpotentiaalverloop. 
Aanvankelijk meenden wij op grond van onze eerste experi
menten, dat vagusprikkeling altijd een verschuiving van de 
pacemakerîot gevolg had. Wij baseerden deze opvatting op 
het feit, dat reeds bij een afneming van de frequentie tijdens 
v agusp rikkeling 'met 20%, er een duidelijke verschuiving op
getreden was. Om nauwkeurigde sterkte van vagusprikkeling 
te bepalen, waarbij de verschuiving begint op te treden, heb
ben wij in vijf experimenten de vagi geprikkeld met een zo
danige sterkte, dat de frequentie niet of slechts weinig ver
minderde. 
Uit deze experimenten bleken de volgende feiten: 
1. Tengevolge van voor de hartfrequentie subliminale vagus-

prikkeling, waarbij dus het interval tussen de ontladingen 
niet verlengd wordt, treedt geen verschuiving van de pace
maker op. 
2. Tijdens iets sterkere vagusprikkeling neemt zeer gelei-

delijk het interval tussen de ontladingen met 10-20 msec. 
toe, totdat een nagenoeg constante duur van het interval wordt 
bereikt. Er blijven, en dat geldt zowel voor zwakke als voor 
sterke vagusp rikkeling , altijd schommelingen in de duur van 
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Fig. 6 - 5. 
Vergelijking van de vagusinvloed op 
de pacemakerpotentiaal (onderste ka
naal) en de vorm van het oppervlakte 
elektrogram van het rechter hartoor 
(tweede kanaal). 
Het optreden van een scherpe knik in 
het verloop van de pacemakerpotenti
aal valt samen met een omkering van 
het oppervlakte elektrogram. 
Het bovenste kanaal registreert de 
impulsen waarmee beide Dll. vagi te
gelijkertijd geprikkeld werden. 
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Fig. 6 - 6. 
Het effect van een toeneming van de frequentie der vagusprikkeling. 
Het bovenste kanaal registreert de vagusprikkels, het tweede kanaal registreert 
het oppervlakte elektrogram, het onderste kanaal geeft het verloop van de trans
membraanpotentiaal weer. 
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het interval bestaan .. 
lndien deze geleidelijke toename van het ontladingsinterval 
optreedt, blijkt, dat gedurende het begin van de vagusprik
keling nog geen waarneembare verschuiving van de pace
maker plaatsvindt. Pas als het interval + 10% langer duurt 
dan normaal, begint er een lmik in het potentiaalverloop op 
te treden (fig. 6 - 7). Dit betekent dus, dat bij een vagus
prikkeling, die een frequentiedaling van iets minder dan 10% 
tot gevolg heeft, er juist een verschuiving van de plaats van 
prikkelvorming gaat optreden. Is de vagusprikkeling minder 
sterk, dan blijft dus de activatie, zij het met iets verlaagde 
frequentie, toch uitgaan van de oorspronkelijke plaats van 
prikkelvorming. 
3. Bij sterkere prikkeling, waarbij het eerste interval reeds 

meer dan 10% verlengd is, treedt steeds een verschuiving 
van de prikkelvorming op. Indien om de een of andere reden 
gedurende de prikkeling het interval zich weer verkort, bv .. 
door verlaging van de prikkelintensiteit of vermindering van 
de vaguswerking, ziet men reeds tijdens de prikkeling een 
terugkeer van de ware pacemakerpotentiaal in het oorspron
kelijke pacemakergebied. (fig. 6 - 8). 
4. Als de vagusprikkeling gestaakt wordt, nemen de oor-

spronkelijke ware pacemakers de prikkelvorming zeer 
snel weer over. Meestal is reeds in het eerste interval na 
het staken van de prikkeling de verschuiving niet meer aan
toonbaar; de diastolische depolarisatie gaat weer geleidelijk 
over in de actiepotentiaal. In enkele experimenten zagen wij 
dit pas optreden gedurende de tweede of derde diastole na 
het staken van de prikkeling. 
Hierbij was geen enkel verband vast te stellen tussen het te
rugschuiven van de pacemaker en de duur van het interval. 
Wel was het steeds duidelijk, dat na sterke vagusprikkeling 
de oorspronkelijke ware pacemakervezels later weer aan bod 
komen dan na zwakke vagusprikkeling .. 
Tenslotte dient opgemerkt te worden, dat, hoewel in verreweg 
de meeste gevallen na het staken van de vagusprikkeling de 
prikkelvorming zeer s.nel weer plaats vindt in het normale 
gebied, het interval tussen de ontladingen nog geruime tijd 
verlengd kan zijn. Daaruit blijkt, dat een eventueel verband 
tussen intervalduur en optreden van de verschuiving volledig 
verschillend is tijdens en na afloop van de vagusp rikkeling. 
Tijdens vagusprikkeling gaat een geringe verlenging van het 
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500 mSec. 

100 mV. 

Fig. 6 - 7. 
Het effect van zeer lichte vagusprikkeling (0,2 mA, 25 Hz). 
De pijlen geven het begin en het einde van de vagusprikkeling aan. 
Het betreft hier een continue registratie; de 4 rijen potentialen dienen aaneenge
sloten gedacht te worden. 
In de derde potentiaalrij is een lmik in het potentiaalverloop waarneembaar op de 
overgang van de diastolisohe in de syBtolisohe depolarisatie. 
De getrokken lijn geeft een potentiaalverschil van 0 mV aan. 
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Fig. 6 - 8. 
Tijdelijke pacemakerverschuiving tijdens prikkeling van de rechter n. vagus. 
Kort na het begin van de prikkeling (tweede registratie van boven) treedt een 
duidelijke knik op in het potentiaalverloop bij de overgang van de diastolische 
depolarisatie en de actiepotentiaal. Tijdens de prikkeling echter verdwijnt deze 
knik, en krijgt de membraanpotentiaal weer het verloop van een ware pacemaker. 
De prikkeling is zichtbaar aan het prikkel-artefact op de registratielijn. 
De onderbroken lijn geeft een spanningsverschil van 0 mV aan. 
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interval reeds gepaard met een verschuiving. Na afloop van 
de prikkeling keert de prikkelvorming reeds spoedig terug op 
de oorspronkelijke plaats, terwijl het interval' nog aanmerke
lijk verlengd blijft. 
In de discussie zullen wij de mogelijke oorzaken van deze 
discrepantie bespreken. Thans willen wij eerst enige aan
dacht besteden aan de onder punt 5 beschreven hyperpolari
satie tijdens vagusprikkeling. 
In principe treedt deze hyperpolarisatie altijd tijdens vagus
prikkeling op. Reeds bij zeer geringe v agusp rikkeling , die 
slechts een geringe daling van de hartfrequentie tot gevolg 
heeft, is de maximale diastolische potentiaal iets verhoogd. 
De grootte van de hyperpolarisatie is evenwel zeer verschil
lend, en in elk geval afhankelijk van de volgende factoren: 
1. de toestand van het preparaat: in verse preparaten wordt 

de sterkste hyperpolarisatie gemeten; 
2. de aard van de vezel: in ware pacemakervezels is zij veel 

groter dan in latente; 
3. de sterkte van de vagusprikkeling. 
Bij zwakke vagusprikkeling blijft de hyperpolarisatie beperkt 
tot een positieve napotentiaal van de actiepotentiaal. De re
polarisatie bereikt hierdoor een hogere potentiaalwaarde dan 
normaal. Daarna begint terstond de depolarisatie. Deze po
sitieve napotentiaal is reeds waarneembaar bij lichte vagus
prikkeling (fig. 6 - 2, 6 - 3). Bij sterkere prikkeling neemt 
deze positieve napotentiaal toe, zowel in sterkte als in duur, 
waardoor hij overgaat in een diastolische hyperpolarisatie. 
In ware pacemakervezels kan men dan hoge hyperpolarisaties 
vinden, waarvan in fig. 6 - 9 (A) een voorbeeld getoond wordt. 
Uit het gelijktijdig geregistreerde elektrogram blijkt, dat 
bij deze relatief sterke vagusprikkeling (5 mA) het atrium 
nog niet geheel stilstond. De sterkste hyperpolarisatie, die 
wij gemeten hebben, bedroeg + 20 m V, d. w. z. bij een nor
male maximale diastolische potentiaal van + 60 mV kan de 
membraanpotentiaal een waarde van + 80 m V bereiken. Hoge
re waarden dan 80 mV kwamen in- onze experimenten niet 
voor. Meestal bleef ook tijdens v agu sp rikkeling de membraan
potentiaal hier enkele mV onder. 
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Verschillende graden vanhyperpolarisatie tijdens sterke vagusprikkeling in SIDO

auriculaire pacemakervezels in verschillende preparaten. 
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Fig. 6 - 10. 
Het effect van vagusprikke1ing op de transmembraanpotentiaal van een vezel in 
het rechter atrium. 
A. lichte vagusprikkeling: 1 mA, freq. 35 Hz, duur der prikkels 5 msec, beide 

nn. vagi werden geprikkeld. ~ 
B. matig sterkevagusprikkeling: 3 mA, dezeHde prikkelfrequentie enprikkelduur. 
C. sterke vagusprikkeling: 5 mA, dezelfde prikkelirequentie en prikkelduur. 
Zelfs bij sterke vagusprlkkeling treedt geen hyperpolarisatie op. 
De pijlen geven het begin en einde van de vagusprikkeling aan. 
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c. De invloed van de nervus vagus op de elektrische activi
teit van het atrium -myocard 

De invloed van de nervus vagus op het atrium beperkt zich 
geheel tot de actiepotentiaal. 
Hiervan wordt door vagusprikkeling de repolarisatiefase ver
sneld, waardoor de totale duur korter wordt. De sterkste 
versnelling ondervindt het eerste deel van de repolarisatie. 
Reeds lichte vagusprikkeling geeft een duidelijke verkorting 
van de duur van de actiepotentiaal. 
De amplitude van de actiepotentiaal verandert tijdens vagus
prikkeling niet. 
Wij hebben in het atrium-myocard nooit enige hyperpolarisa
tie waargenomen. Zelfs bij maximale vagusprikkeling be
h.oudt de transmembraanpotentiaal de waarde, die hij had 
voordat de prikkeling begon (fig. 6 - 10). 

5. DISCUSSIE 

a. Het mechanisme van de vaguswerking 

Het zal met elektrofysiologische registratiemiddelen nooit 
mogelijk zijn een volledig inzichtte verkrijgen in het mecha
nisme, waardoor de nervus vagus de prikkelvorming in de 
sino - auriculaire knoop vertraagt. De interpretatie van de 
tijdens vagusprikkeling optredende elektrische veranderingen 
heeft daarom altijd een speculatief karakter. Toch willen wij 
trachten na te gaan, in hoeverre voor onze waarnemingen een 
verklaring gevonden kan worden in de door andere auteurs 
waargenomen veranderingen van de membraanpermeabiliteit 
onder invloed van acetylcholine. 
Als eerste verklaringsmogelijkheid moeten wij dan een toe
name van de membraanpermeabiliteit voor kaliumionen (PK ) 
beschouwen. Wij gaan daartoe uit van de in hoofdstuk m ver
melde "constant field!! vergelijldng: 

RT 
E =-

F 

P K[ K+] i + P lè [Na "1 i + PCI [ Cl-] e 
In ----~~~~~~----~-------------

P K [ K +] e + P Na [ Na +] e + P Cl [Cl- ] i 
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Omdat bij voorzichtige schatting de intracellulaire kalium
concentratie minstens 10 x hoger is dan de extracellulaire, 
zal een toename van de 'P K, mits P Na en P Cl gelijk blijven, 
altijd moeten leiden tot een toeneming van de membraanpo
tentiaal. Indien de werkingvan de vagus zich beperkt tot deze 
vergroting van de P K , mag aangenomen worden dat de sterk
ste verandering in de 'membraanpotentiaal waargenomen zal 
worden onder omstandigheden, waarbij de P K v66r de vagus
prikkeling relatief laag is. 
Op grond hiervan mag verwacht worden, dat, ook al zou va
gusprikkeling als enig effect een vergroting van de P K tot ge
volg hebben, de elektrische veranderingen geenszins uniform 
behoeven te zijn. Wij willen dit illustreren met enige hypo
thetische voorbeelden: 
stellen wij ons eerst een rustende vezel voor, waarin de P K 
voortdurend relatief laag is; de membraanpotentiaal zal in 
deze vezel dientengevolge eveneens laag zijn. Tijdens vagus
prikkeling zal dan door de vergroting van de P Keen hyper
polarisatie optreden, waarvan de grootte afhankelijk is van 
de hoeveelheid acetylcholine, die door de prikkeling wordt 
vrijgemaakt. 
Stellen wij daarnaast een vezel, waarin de P K in de tijd va
rieert, bv. schommelingen vertoont tussen een hoge en een 
lage waarde. Door deze schommelingen in de P K zal de 
membraanpotentiaal in deze vezel eveneens schommelingen 
vertonen. Gaan wij nu weer door vagusprikkeling de P ver
groten, dan zal de vaguswerking alleen effectiefzijngeäuren
de de periode, waarin de P voordien laag was; de P K wordt 
dus gestabiliseerd op een (~oge) waarde, die eerst slechts af 
en toe bereikt werd. Elektrisch zal dit te meten zijn, door
dat de schommelingen in de membraanpotentiaal opgeheven 
worden; de potentiaal wordt dus eveneens gestabiliseerd op 
een hoge waarde. Of deze waarde hoger is dan de normaal 
bereikte potentiaal zal zowel afhangen van de maximale PK 
vóór de prikkeling, als van de hoeveelheid acetylcholine, die 
vrij gemaakt wordt. 
In fig. 6 - 11 geven wij deze beschouwing schematisch weer. 
Indien wij dit toepassen op de membraanpotentiaal in sino
auriculaire pacemakervezels, kan een deel van de in de vori
ge paragraaf beschreven waarnemingen verklaard worden: 
1. De vermindering van de diastoli sche depol arisatiesnelheid. 

Als de diastolische depolarisatie berust op een progres-
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1. Pk=70% 

• vagusprikketing 1 
--------"'11 r---

effect: hyperpoiarisatie 

U. Pk SCHOMMELT TUSSEN 7(f/o en 100 ala 

Fig. 6 - 1I. 

vag usprikkeling t 

effect: stabili SQ tie 

+ vagusprikkeling 

effect: stabili5atie + 
hyperpotClri salie 

Schematische voorstelling van verschillende veranderingen die de transmem
braanpotentia.al kan vertonen tengevolge van een toenemingvan de kaliumpermea
blliteit van de plasmamembraan. 
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sieve daling van de P K, moet het vaguseffect het sterkst zijn, 
c. q. het eerst waarneembaar zijn aan het einde van de dias
tole, wanneer de P K het laagst is. Dit komt geheel overeen 
met onze waarneming. sterkere vagusprikkeling moet dan 
leiden tot een stabilisatie, waarvan de hoogte afuankelijk is 
van de sterkte van de vagusprikkeling. 
2. De positieve napotentiaal (= hyperpolarisatie). Deze term 

hebben wij gereserveerd voor een toename van de maxi
male diastolische potentiaal, de hoogte van de potentiaal aan 
pet begin van de diastole. 
Het ligt voor de hand, dat een hyperpolarisatie uitsluitend 
verwacht kan worden in vezels, waarin gedurende de diasto
le de P zijn maximum nooit bereikt. Anders zou tijdens 
vaguspr&keling de potentiaal nooit hoger dan deze maximale 
diastolische potentiaal ktumen worden. 
Uit onze waarnemingen bleek, dat voor het optreden van een 
hyperpolarisatie de volgende reeks opgesteld kan worden: 
ware pacemakers -> latente pacemakervezels > atriummyocard. 
Op grond hiervan kan men dus aannemen dat naar grootte van 
de P K deze reeks in omgekeerde volgorde opgesteld kan wor
den. 
Voorts bleek in onze experimenten, dat de transmembraanpo
tentiaal zowel in ware als in latente pacemakervezels, zelfs 
bij zeer sterkevagusprikkeling, nooit hogerwerddan + 80 mV. 
Aangenomen mag worden dat dit de membraanpotentiaal is, 
waarbij de P K zijn maximale waarde bereikt heeft. In atrium
myocard is 80 mV een waarde voor de membraanpotentiaal, 
die wij vele malen gemeten hebben. Hogere waarden kwamen 
slechts sporadisch voor, en dan nog uitsluitend in het kleine 
gebied tussen de twee venae cavae. Het is daarom zeer waar
schijnlijk, dat in atriumvezels normaliter de P K tijdens de 
rustfase veel groter is dan in de sino- auriculaire pacemaker
vezels. Het is dan duidelijk, dat tijdens vagusprikkelîng het 
atrium niet of nauwelijks kan hyperpolariseren. 
Samenvatlend kan gesteld wo rden, dat de hyperpol aris atie het 
sterkst zal zijn in de hartspiervezels met de laagste P K , dat 
zijn de ware pacemakervezels in de sino -auriculaire knoop. 
Zowel de vertraging van de diastolische depolarisatie, als de 
hyperpolarisatie laten zich dus eenvoudig verklaren door een 
toename van de P K' tengevolge van de vagusprikkeling. Veel 
gecompli-ceerder is echter de verklaring van het effect van 
vagusp rikkeling op de repolarisatiefase van de actiepotentiaal. 
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Indien men aanneemt, dat tijdens de repolarisatie de Paf reeds 
verhoogd is, hetgeen zeker in zenuwvezels het gev is, is 
het niet waarschijnlijk dat een verdere toename van de P op 
grote schaal mogelijk zal zijn. Het is dan ooknietverwon~er
lijk, dat de repolarisatiefase in de sino - auriculaire vezels 
door de vagusprikkeling niet beihvloed wordt. Des te merk
waardiger is dan echter het effect vail. de vagusprikkeling op 
de repolarisatie in het atrium. Bij sterke vagusprikkeling 
wordt deze ongeveer 50% korter van duur, hetgeen ook door 
vele anderen aangetoond is. Wil men dit uitsluitend door ver
anderingen van de P K verklaren, dan moet men aannemen, 
dat er normaliter gedurende de repolarisatiefase van het 
atrium een periode is van verlaagde P K" Deze periode zou 
dan niet aanwezig moeten zijn in de repolarisatiefase van 
ware pacemakers. De verklaring is echter zeer onbevredi
gend, omdat er oök voor het effect van vagusprikkeling op de 
repolarisatiefase geen scherpe scheiding gemaakt kan wor
den tussen nodaal en atriaal weefsel. Naar de mate van de 
verkorting van de actiepotentiaal tijdens vagusprikkeling be
staat de reeks: 
atrium,> latente pacemaker> w,are pacemaker. 
Zolang over het ionentransport in hartspiervezels gedurende 
de repolarisatiefase nog geen feitelijke gegevens bekend zijn, 
blijft een sluitende verklaring onmogelijk. 

b. De verschuiving van de pacemakertijdens vagusprikkeling 

Uit onze experimenten is .gebleken, dat een verschuiving van 
de plaats van prikkelvorming een veel voorkomend gevolg is 
van vagusprikkeling. Als de hartfrequentie meer dan 10 % 
daalt, treedt de verschuiving steeds op. Hiermee achten wij 
bewezen, dat pacemakerverschuiving een fysiologisch proces 
is, dat ook in vivo een rol kan spelen. Immers in het orga
nisme ondervindt het hart onder normale omstandigheden 
door de vagustonus een continue depressie van de prikkelvor
ming. De schattingen omtrent de sterkte ,van deze vagustonus 
in rust zijn nogal wisselend, doch het is niet .onwaarschijnlijk, 
dat de normale rustfrequentie minstens 25% lager is dan de 
spontane frequentie van de sino - auriculaire knoop. Dit be
tekent, dat in het organisme de prikkel niet ontstaat ter 
plaatse van de vezels met de sterkste pacemakerpotentie. 

157 



Tijdens stijging van de hartfrequentie door vermindering van 
de vagustonus zal dus zeer waarschijnlijk een verschuiving 
van de pacemaker plaatsvinden. 
Voor het optreden van deze verschuiving zijn twee verschil
lende oorzaken te noemen: 
1. een ongelijkmatige distributie van vagusvezels in de sino

auriculaire lmoop; 
2. een verschil in gevoeligheid tussen de sino -auriculaire 

vezels voor acetylcholine. 
Voor beide mogelijkheden zijn argumenten aan te voeren. 
Een groot aantal auteurs heeft inmiddels de verdeling van 
ganglioncellen en zenuwvezels in het hart onderzocht (over
zichten bij Michailow, 1912; Perman, 1924; Francillon, 1928; 
stöhr, 1932), en allen v.onden een ongelijlanatige verdeling 
van zenuwcellen in de hartspier. 
Het grootste aantal ganglioncellen werd in het algemeen ge
vonden in de wand van het rechter atrium, :('ondde inmonding 
van de vena cava superior. 
In 1958 bestudeerden King en Coakley opnieuw de distributie 
van ganglioncellen in de atria van allerlei zoogdieren. _ Zij 
deden een aantal belangrijke waarnemingen, die wij in hun 
eigen woorden weergeven: 
1. "Ganglia are associatedparticularly with the nodes of the 

conducting system. Their presence near the sinu -atrial 
node is a constant feature in all the hearts". 

2. "Ganglia related to the S. A. node are usually close to it, 
often at the very edge of the nodal tissue". 

3. "They are numerou~ near the upper end of the node in 
most hearts, but often extend beyond its upper and lower 
limits". 

4. "Although ganglia at the edge ofthe node maybe embedded 
in connective tissue which may pass for a very short dis
tance between the nodal fibres, it is not common to find 
ganglia actually in the sub stance of the node". 

Uit dit onderzoek is dus duidelijk, dat er een ongelijkmatige 
verdeling van ganglioncellen bestaat rond de sino -auriculaire 
lmoop. Het is niet onwaarschijnlijk dat het sterkste vagus
effect daar optreedt, waar zich de meeste postganglionaire 
vezels bevinden. 
Volgens King en Coakley is dit dus in het bovendeel van de 
sino -auriculaire lmoop. Meestal bevinden zich hier ook de 
ware pacemakervezels. 
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Voor een verschil in gevoeligheid van acetylcholine zijn even
eens enkele argumenten aan te voeren. Wij zullen deze ech
ter thans niet behandelen, maar hierop in het volgende hoofd
stuk, dat geheel gewijd "is aan het effect van toediening van 
acetylcholine, nader ingaan. Eerst zullen wi1' nu aandacht 
besteden aan de functionele betekenis van de verschuiving 
van de plaats van prikkelvorming, voor de regeling van de 
hartfrequentie. 

c. Het verband tussen de daling van de hartfrequentie tijdens 
vagusprikkeling en de elektrische veranderingen Îl1 de 
sino - auriculaire knoop 

Als de in het vorige hoofdstuk geschetste voorstelling van de 
spontane ontlading van pacemakervezels juist is, kan een 
daling van de ontladingsfrequentie van een ware pacemaker
vezel door drie verschillende veranderingen in het potenti
aalverloop veroorzaakt worden: 
1. Een vermindering van de diastolische depolarisatiesnel

heid; hierdoor bereikt de membraanpotentiaal later de 
drempelwaarde voor de actiepotentiaal dan normaal. 

2. Een hyperpolarisatie van de membraan aan het begin van 
de diastole, waardoor de depolarisatie op een hoger niveau 
begint. Ook hierdoor zal de drempelwaarde, zelfs bij een 
onveranderde depolarisatiesnelheid, pas later bereikt 
worden. 

3. Een verschuivingvan de drempelwaarde voor het ontstaan 
van de actiepotentiaal. De vezel moet dan dus verder de
polariseren om tot ontlading te kunnen komen, waardoor 
evéneens de diastole verlengd wordt. 

Deze drie veranderingen, waarvan in fig. 6 - 12 een schema
tische voorstelling is gegeven, kunnen elk afzonderlijk of in 
combinatie de ontladingsfrequentie van een spontaan vurende 
vezel verminderen. Voor de daling van de slagfrequentie van 
het gehele atrium tijdens vagusprikkeling komt echter als 
mogelijke oorzaak nog een vierde veranderingin aanmerking: 
4. Een selectieve remming van de vezels met de hoogste 

spontane ontladingsfrequentie, waardoor de prikkelvor
ming overgenomen wordt door trager depolariserende 
vezels. 

Wij gaan er van uit, dat de sino-auriculaire kno~p opgebouwd 
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- - - - - - - - - - -- -- Drempelwaarde 

n 

- --- - - - - -- -- ----- --- ---- -- - - -- Drempe 1 waarde 

Fig. 6 - 12. 

Drempelwaarde 2. 
Drempelwaardel . 

Schematische voorstelling van. de verschillende mogelijkheden waarop de ontla
dingsfrequentie van een pacemakervezel verlaagd kan worden. 

1. door vermindering van de snelheid der diastolische depolarisatie. 
IT. door een positieve na-potentiaal, waardoor de diastolische depolarisatie 

begint bij een hogere membraanpotentiaal. 
m. door verschuiving van. de drempelwaarde van. de actiepotentiaal naar een 

lagere membraanpotentiaal. (naar Hoffman en Cranefield, 1960). 
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is uit vezels met een zeer uiteenlopende pacemakerpotentie_ 
Een regelbare frequentiedaling is dan mogelijk, door selec
tief de snelst vurende vezels te onderdrukken. Naarmate 
meer vezels geremd worden, zal de frequentie afnemen. 
Uit onze waarnemingen blijkt, dat de nervus vagus min of 
meer tegelijkertijd een aantal van de bovengenoemde veran
deringen tot stand brengt; het is daarom niet zonder meer 
evident, welke van deze veranderingen uiteindelijk de hart
frequentie bepaalt. 
Om hierin meer klaarheid te brengen, zullen wij eerst nagaan 
welke van de boven als mogelijkheid gestelde veranderingen 
in elk geval tijdens vagusprikkeling géén rol speelt. 
Dit kan' alleen met zekerheid vastgesteld worden van de onder 
punt 3 genoemde verhoging van de drempel voor de actiepo
tentiaal. In geen enkele registratie hebben wij deze waarge
nomen, terwijl ook de later te bespreken goniometrische 
verwerking van ons materiaal geen aanwijzing leverde voor 
een drempelwaarde-verscbuiving naar een 1agere membr.aan
potentiaal. 
De andere verschijnselen daarentegen zijn alle tijdens vagus
prikkeling duidelijk waarneembaar, zodat in principe de ner
vus vagus langs drie wegen de frequentie doet dalen: 
1. vermindering van de diastolische depolarisatie; 
2. hyperpolarisatie aan het begin van de diastole; 
3. verschuiving van de pacemaker door selectieve onderdruk-

king van de snelst vurende vezels. 
Het is een hachelijke zaak om uit te maken, welke van deze 
drie veranderingen de hoofdrol speelt, temeer daar de ver
schuiving van pacemaker op kan treden als gevolg 'van de 
onder 1 en 2 genoemde veranderingen. Toch zullen wij pro
beren de functionele betekenis van de optredende veranderin
gen te bepalen. 
De eerste vraag, die wij ons daarbij gesteld hebben was, hoe 
het geregistreerde potentiaalverloop in een kwantitatieve 
maat uitgedrukt kon worden, opdat de tijdens vagusprikkeling 
optredende verschijnselen aan een vergelijkend onderzoek 
onderworpen konden worden. Wij achtten het daarbij vàn be
lang, dat de te volgen procedure eenvoudig zou zijn, omdat 
de invoering van gecompliceerde parameters de verwerking 
van een groot aantal curves onmogelijk zou maken. 
Daarom hebben wij als maat voor de diastolische depolari
satie de hoek genomen, die het potentiaalverloop vormt met 
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de horizontale. Deze hoek werd gemeten in graden met behulp 
van een gradenboog. Voor een nauwkeuriger meting zou de 
geregistreerde potentiaal zo sterk vergroot moeten worden, 
dat de dikte van de lijnen op de fotografische opnamen een 
foutenbron zou kunnen vormen. 
Reeds deze eenvoudige bewerking geeft echter moeilijkheden. 
Het was ons uiteraard vooral te doen om het diastolische 
potentiaalverloop in ware pacemakervezels. Doch juist in 
deze vezels is de snelheid van de depolarisatie niet constant, 
maar neemt gedurende de diastole geleidelijk toe. Niettemin 
hebben wij de hoek met de horizontale zo nauwkeurig mogelijk 
trachten te bepalen. AIs kwantitatieve maat voor de momen
tane hartfrequentie hebben wij het tijdsinterval tussen de top
pen van de actiepotentialen genomen. Wij achten het niet 
mogelijk de hyperpolarisatie kwantitatief uit te drukken; het 
gaat hier meestal om eenhyperpolarisatie van slechts enkele 
m V., zodat de meting nauwkeurig dient te zijn, wil er een 
vergelijkbaar resultaat verkregen kunnen worden. Onze re
gistraties lieten echter een dergelijke nauwkeurigheid niet 
toe. Ook het vaststellen van het al of niet optreden van een 
verschuiving is niet altijd eenvoudig. Als criterium namen 
wij de verschijning van een knik tussen diastolische depola
risatie en actiepotentiaal. Bij sterke vagusprikkeling is deze 
gemakkelijk waar te nemen; er treedt dan een onmiskenbaar 
verschil in depolarisatiesnelheid op. 
Bij geringe v agusp rikkeling ontstaat de knik geleidelijk, zodat 
niet exact aangegeven kan worden, wanneer de verschuiving 
begint. 
Samenvattend kan daarom vastgesteld worden, dat alleen het 
interval tussen de potentialen en de snelheid van de diasto
lische depolarisatie met redelijke nauwkeurigheid gemeten 
kan worden. Toch kunnen uit deze betrekkelijk summiere 
gegevens al enkele conclusies getrokken worden betreffende 
de functionele betekenis van de verschillende tijdens vagus
prikkeling optredende elektrische veranderingen voor de hart
frequentie. Daartoe reduceren wij het diastolische potentiaal
verloop in de pacemakervezels tot een driehoek: 
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De hoek x is dus de uitdrukking van de diastolische depola
risatiesnelheid; b wordt gegeven door de meting van het in
terval (als wij aannemen dat de duur van de actiepotentiaal 
constant is). De overstaande zijde a is dan een maat voor het 
hoogteverschil tussen de maximale diastolische potentiaal en 
de drempelwaarde voorde actiepotentiaa1; deze a kan bepaald 
worden uit het produkt van b en tg x, dus het interval verme
nigvuldigd met tangens van de gemeten hoek. 
Op deze wijze hebben wij nog een aantal registraties van het 
potentiaalverloop vóór, tijdens en na vagusprikkelingbewerkt. 
In onderstaande tabellen geven wij enkele berekeningen weer: 

TABEL 6 - 1 

Exp. 15-1- '63 

interval hoek x b. tg x ware pacem. jlatente pacem. 

330 msec 240 + 138 waar 

330 msec 24
0 + 138 waar 

385 msec 

350 msec 

341 msec 

330 msec 

330 msec 

330 msec 

330 msec 

330 msec 

2 seconden durende vagusprikkeling met 
totale onderdrukking van ontlading 

12° + 80 latent 

14° + 90 latent ~ waar 

18° + 105 waar 

200 + 110 waar 

21
0 

+ 120 waar 

220 + 125 waar 

23° + 130 waar -
- 24° + 135 waar 
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TABEL 6 - 2 

Exp. 16-1-'63 

interval hoek x b. tg x ware pacem. /latente pacem. 

440 msec 13° 100 waar 

440 msec 13° 100 waar 

aanvang zeer lichte vagusprikkeling 

450 msec 12° 95 

475 msec 12° 95 

495 msec 100 90 

495 msec 10
0 

90 

500 msec gO 80 

510 msec gO 82 

505 msec 9° 81 

500 msec 9° 80 

495 msec I 
9° 80 

505 msec 9° 81 

520 msec 8° 74 

505 msec 9° 81 

einde van vagusprikkeling 

460 msec 11° 95 

440 msec 12° 90 

440 msec 12° 90 

440 msec 13° 100 

440 msec 13° 100 

440 msec 13° 100 
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waar 

waar 

waar 

waar 

duidelij klatent 

latent 

latent 

latent 

latent 

latent 

latent 

latent 

waar 

waar 

waar 

waar 

waar 

waar 



TABEL 6 - 3 

Exp. 16-1-'63 

interval hoek x b. tg x ware pacem. jlatente pacem. 

460 msec 15° + 130 waar 

460 msec 15° + 130 waar 

begin matig-sterke vagusprikkeling 

465 msec 140 + 130 -
980 msec 4° + 70 

900 msec 5° + 80 

1010 msec 3° + 50 

einde van vagusprikkeling 

715 msec 9
0 + 115 -

540 msec 13° + 120 -
505 msec 13° + 115 

485 msec 14° + 125 

480 msec 14° + 130 

470 msec 150 + 130 

waar 

latent 

latent 

latent 

waar 

waar 

waar 

waar 

waar 

waar 

Hoewel de hier gegeven getallen slechts een beperkte waarde 
hebben wegens de onnauwkeurigheid van de metingen, die aan 
de getallen ten grondslag liggen, kan toch een aantal con
clusies getrokken worden. 
In de eerste plaats blijkt dat de verschuiving van de plaats 
van prikkelvorming reeds bij zeer lichte vagusprikkeling op
treedt. Uit het feit, dat bij elke supra-liminale vagusprikke
ling, hoe gering ook, het produkt van tg x en het interval 
kleiner wordt dan normaal, kan afgeleid worden, dat de actie
potentiaal bij een hogere memb raanpotentiaal ontstaat dan 
normaal. 
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In het potentiaalverloop is dan nog geen duidelijke knik zicht
baar. 
Een tweede conclusie betreft de betekenis van de hyperpola
risatie voor de vagale frequentiedaling. Indien de hyperpola
risatie een werkzaam aandeel in deze frequentiedaling zou 
hebben, zou dit. moeten leiden tot een toename van het pro
dukt b. tg x, omdat hyperpolarisatie een vergroting geeft van 
het verschil tussen de maximale diastolische potentiaal en de 
drempelwaarde voor de actiepotentiaal. Wij hebben deze 
vergroting b. tg x nooit gezien. 
Samenvattend kan vastgesteld worden: 
1. Bij elke supraliminale vagusprikkelingtreedt er een ver

traging van de diastolische depolarisatie op in de pace
makervezels. De mate van de vertraging hangt per vezel 
af van de sterkte van de vagusprikkeling; voorts is deze 
bij gelijke intensiteit van de vagusprikkeling toch van 
vezel tot vezel verschillend. De snelst vurende vezels -
dat zijn de vezels met de sterkste diastolische depolari
satie - ondervinden tevens de sterkste vagusinvloed. 

2. De remming van de ontladingsfrequentie wordt geheel be
paald door de vertraging van de diastolische depolarisa
tie. De hyperpolarisatie is hierbij ten hoogste als addi
tionele factor van belang. 

3. De verschuiving van de pacemaker vindt zeer geleidelijk 
plaats. 
Bij geringe vagusprikkeling blijft de prikkelvorming ge
localiseerd in het kleine gebied van de ware pacemaker
vezels. Eerst als de frequentie meer dan 10% afneemt, 
verschuift de plaats van prikkelvorming naar een gebied 
buiten de oorspronkelijke pacemakerregio. 

Wanneer wij tenslotte de gebeurtenissen in de sino-auricu
laire knoop tijdens vagusprikkeling overzien, ontstaat het 
volgende beeld: 
Er treden in het verloop van de transmembraanpotentiaal 
twee veranderingen op: 
1. een vermindering van de snelheid van de diastolische de-

polarisatie; 
2. een hyperpolarisatie aan het begin van de diastole. 
Beide veranderingen kunnen volledig verklaard worden door 
een toename van de membraanpermeabiliteit voor kalium
ionen, tgv. de vagusprikkeling. Beide veranderingen heb
ben een daling van de spontane ontl adingsfrequentie tot gevolg; 
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het blijkt dat de remming van de diastolische depolarisatie 
hierbij verreweg de sterkste invloed heeft. Doordat het va
guseffect het sterkst is in de ware pacemakervezels, treedt 
zeer snel een verschuiving van de plaats van prikkelvorming 
op naar vezels met een lagere spontane frequentie, waarop 
de vagusinvloed minder sterk is. 
De uiteindelijke frequentiedaling wordt .daarom in de eerste 
plaats bepaald door de mate van verschuiving, en niet door 
de invloed van de vagus op de ware pacemakervezels zelf; 
alleen kleine veranderingen van de frequentie worden slechts 
door de veranderingen van het potentiaalverloop in de ware 
pacemakervezels tot stand gebracht. 
In het volgende hoofdstuk zullen wij effecten van de toediening 
van acetylcholine beschrijven. Wij hebben deze experimenten 
gedaan om na te gaan of de bovengenoemde verschuiving van 
de pacemaker berust op een ongelijkmatige verdeling der 
vagusvezels, of op een verschil in werkingssterkte van ace
tylcholine op de verschillende vezels in de sino - auriculaire 
knoop. 
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HOOFDSTUK VII 

DE WERKING VAN ACETYLCHOUNE OP DE 

PRIKKELVORMING IN DE SINO-AURICULAIRE KNOOP 

1. INLEIDING 

Sinds Loewi en Navratil hun onderzoekingen overdewerkings
wijze van de nervus vagus op het hart publiceerden, twijfelt 
niemand meer aan de humorale aard van de parasympathische 
prikkeloverdracht. Op grond van talloze argumenten is voorts 
de identificatie van acetylcholine als de transmittor tot stand 
gekomen. 
Wij achten het in het kader van dit proefschrift niet noodza
kelijk de fraaie onderzoekingen te beschrijven, die tot deze 
identificatie geleid hebben. Wij willen er echter wel op wijzen, 
dat alle argumenten hiertoe ontleend zijn aan de onderlinge 
gelijkenis van de effecten van vagusprikkeling en acetylcho
line op de hartwerking, waardoor zij dus slechts indirecte 
bewij skracht hebben. 
Het enige directe bewij s zou zijn, dat tijdens vagusprikkeling 
de in de ,hartspier vrijkomende hoeveelheid acetylcholine 
t.oeneemt; dit is echter nog nooit aantetoond (Beznak, 1934). 
Doch ook als acetylcholine de transmittor is, mag men toch 
niet zonder meer verwachten dat de effecten van acety lcho
line - toediening identiek zullen zijn met de veranderingen 
tijdens v agu sp rikkeling. Immers, zowel de sterkte als de 
aard van de effecten zullen in hoge mate bepaald worden door 
de wijze waarop het acetylcholine toegediend wordt. 
Uitgaande van de veronderstelling, dat de via de vagus voort
geleide actiepotentialen aan de po stganglion ai re uiteinden 
stootsgewijze kleine hoeveelheden acetylcholine vrijmaken, 
magmen aannemen, dat bij sterkefaradischevagusprikkeling 
in korte tijd lokaal een grote hoeveelheid acetylcholine vrij
komt. Indien men echter acetylcholine toedient, hetzij door 
middel"van coronaire perfusie, hetzij door toevoeging aan de 
het hart omringende vloeistof, neemt de intramurale concen-
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tratie van acetylcholine geleidelijk toe .. De snelheid, waarmee 
een bepaalde concentratie bereikt wordt, is dan in elk geval 
afhankelijk van de perfusiedruk en de .dikte van de hartspier. 
Een tweede, en naar wij op grond van onze waarnemingen 
tijdens vagusprikkelingmenen, nog veel belangrijker verschil 
is de verdeling van acetylcholine in het weefsel van de sino
auriculaire lmoop .. 
Het is zeerwaarschijnlijk dat de nervi vagi vooral het kopdeel 
van de sino -auriculaire knoop innerveren, zodat tijdens va
gusprikkeling acetylcholine hier de hoogste concentratie be
reikt .. 
Bij toediening van acetylcholine is de verdeling echter geheel 
anders en afhankelijk van bovengenoemde factoren. Als men 
het acetylcholine toedient door coronaire perfusie, mag men 
verwachten, dat na enige tijd een gelijkmatige distributie 
bereikt wordt, waarbij hooguit een gering concentratiever
schil aanwezig zou kunnen zijn tussen spiervezels, die direct 
rond de capillairen liggen, en spiervezels, die daar verder 
vanaf liggen. Groot zal dit concentratieverschil evenwel 
nooit kunnen zijn. Daarentegen zal bij applicatie van acetyl
choline via de badvloeistof slechts een gelijkmatige concen
tratie bereikt worden in de vezels, die direct subendocardi
aal en subepicardiaalliggen. In de diepere lagen zal de ace
tylcholineconcentratie beduidend lager kunnen zijn. 
Daarnaast zal de mate van diffusie uiteraard sterk bepaald 
worden door de afmeting en de vorm van de extracellulaire 
ruimte. 
Op grond van deze overweging achtten wij het nuttig ons on
derzoek over het effect van vagusprikkeling uit te breiden 
met enkele experimenten met acetylcholine. In de eerste 
plaats wilden wij nagaan of via de extracellulaire ruimte toe
gediend acetylcholine dezelfde werking had als het aan de 
vagusuiteinden vrijkomende acetylcholine. 
In de tweede plaats wilden wij nagaan of de pacemakerver
schuiving, die wij als een normaal gevolg van vagusprikke
ling waarnamen, ook optrad indien het acetylcholine gelijk
matig over het knoopweefsel verspreid werd. Immers, als 
verklaring voor deze verschuiving hebben wij in het vorige 
hoofdstuk twee mogelijkheden genoemd: 
1. een ongelijkmatige distributie van de intramurale vagus

vezels; tijdens prikkeling zal dan dus een verschillende 
concentratie acetylcholine in verschillende delen van de 
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sino - auriculaire knoop werkzaam zijn; 
2. een ongelijlanatige gevoeligheid van verschillende pace

makervezels voor acetylcholine; bij eenzelfde concentra~ 
tie acetylcholine zal dan toch het effect niet in alle delen 
van de sino -auriculaire knoop even sterk zijn. 

Om 1. te kunnen uitsluiten moesten wij dus een methode van 
acety lcholine - toediening gebruiken, die een zo gelijkmatig 
mogelijke distributie garandeerde. Wij menen, dat aan een 
dergelijke eis alleen het Langendorff-preparaat kan voldoen. 
Indien men immers de werking van acetylcholine onderzoekt 
in het gefsoleerde atriumpreparaat, dan mag men slechts 
vezels vergelijken, die evenver van het epicard of endocard 
verwijderd zijn. Toch heeft het Langendorff -preparaat ook 
een aantal bezwaren, die de in dit preparaat verrichte waar
némingen slechts beperkte waarde geven. Alleen bij hoge 
uitzondering gelukt het namelijk in dit preparaat gedurende 
langere tijd uit êênpacemakervezel de transmembraanpoten
tiaal af te leiden. Door de grote beweeglijkheid van het hart 
en de beperkte fixatiemogelijkheid verlaat meestal de punt 
van de micro -elektrode reeds de cel, nadat nog slechts en
kele actiepotentialen gemeten zijn. Voor een bepaling van de 
effecten van acetylcholine op de pacemakervezels in het al
gemeen, is deze beperkte registratieduur geen groot bezwaar. 
Dit is echter geheel anders, indien men de veranderingen in 
één vezel wil bestuderen. Toch hebben wij gemeend het Lan
gendorff - preparaat te moeten gebruiken, omdat met elke 
andere methodiek weliswaar de meetarbeid verlicht wordt, 
maar de garantie van een gelijkmatige distributie van acetyl-
choline ontbreekt. . 

2. M·ETHODIEK 

De opstelling voor het Langendorff - preparaat werd reeds 
geheel beschreven in hoofdstuk m. Daar vermeldden wij ook 
reeds uitvoerig de wijze waarop het preparaat werd vervaar
digd, evenals de Tyrode -oplossing waarmee het werd door
stroomd. 
Nadat het hart aangesloten was op hetperfusiesysteem, werd 
het eerst gedurende minstens 20 minuten doorstroomd met 
een normale oplossing volgens McEwen. In deze tijd stelde 
zich doorgaans een constante slagfrequentie in; het aantal 
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slagen bedroeg dan 150-220 /min. Nadat de frequentie constant 
geworden was, werd geperfundeerd met eenzelfde oplossing, 
waaraan acetylcholine-chloride (fabrikaat Roche) was toege
voegd. De door ons gebruikte concentraties varieerden van 
0,25 microgram/cc tot 10 microgram/cc'. 
De acetylcholine werd steeds pas vlak v66r de perfusie aan 
de McEwen -vloeistof toegevoegd, omdat ons gebleken was 
dat de werldngssterkte van de opgeloste acetylcholine bij een 
pH van 7,3 betrekkelijk snel afnam. 
De perfusie met acetylcholine -houdende vloeistof werd nooit 
langer dan 30 min. voortgezet. Daarna werd het hart steeds 
zolang met normale vloeistof doorstroomd, tot de uitgangs
frequentie weer werd bereikt. Als het hart niet meer op de 
uitgangsfrequentie terugkeerde, staakten wij het experiment. 
De transmembraanpotentiaal van vezels in de sino- auriculaire 
knoop en het rechter atrium werden op de gebruikelijke wijze 
met glazen micro -elektroden afgeleid, en geregistreerd op 
een kathodestraaloscilloscoop. 
Naast de intracellulaire potentialen hebben wij het oppervlak
te- el ektrogr am van het atrium. afgeleid en het volume - e. c. g. 
uit de vloeistof, die het hart omringt. 
De intracellulaire potentiaal en de beide extracellulaire com
plexen werden geregistreerd op een driekanaals Hellige-car
diograaf. Op deze wijze konden stoornissen in de sino -auri
culaire en de atrioventriculaire prikkelgeleiding snel opge-:
merkt worden. Bovendien werden de atriumconiplexen elek
tronisch gedurende perioden van 10 sec. geteld en de som 
hiervan werd door een puntschrijvende recorder in de vol
gende 5 seconden afgedrukt, zodat wij een curve kregen van 
het verloop van de hartfrequentie gedurende het gehele expe
riment. 

3. EIGEN BEVINDINGEN 

Tijdens toediening van acetylcholine treedt er in het verloop 
van de transmembraanpotentiaal der sino -auriculaire pace
makervez el s een reeks van veranderingen, op, die grotendeels 
gelijk zijn aan de veranderingen tijdens vagusprikkeling. 
In fig. 7 - 1 laten wij het effect zien van een doorstroming 
met een oplossing, waaraan acetylcholine was toegevoegd in 
een concentratie van 10 microgram/cc. De bovenste regis-
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A 

B 

Fig. 7 - 1 

50 
mV 

Het effecivan acetylcholine in hoge concentratie op het verloop van de transmem
braanpotentiaal van een latente pacemakervezel in de sino -auriculaire lmoop. 
Het hart werd retrograad doorstroomd volgens Langendorff. 
De bovenste registratie toont het potentiaalverloop tijdens doorstroming met de 
normale vloeistof. De onderste registratie toont het potentiaalverloop na een 
3 min. durende doorstroming met vloeistof waaraan acetylcholine was toegevoegd 
in een concentratie van 10 microgram/cc. 
Een halve minuut later stond het hart geheel stiL 
De sinuslijn (50 Hz) geeft een potentiaalverschil van 0 mV aan. 

tratie toont de transmembraanpotentiaal tijdens doorstroming 
met de normale zoutoplossing. De onderste registratie werd 
gem aakt tij dens doorstroming met de acety lcholine-houdende 
vloeistof. Vlak nade afgebeelde actiepotentiaal kwam het hart 
geheel tot stilstand. 
Op grond vandeze en andere registraties kunnen de volgende 
acetylcholine -effecten worden beschreven: 
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Fig. 7 - 2 

50 
mV 

Het effect van acetylcholine in lage concentratie op het verloopvan de transmem
braanpotentiaal van een ware pacemakervezel in de sino -auriculaire lmoop. 
De 4 rij en potentialen vertonen de veranderingen die optraden direct nadat perfusie 
begonnen was met een doorstromingsvloeistof waaraan acetylcholine was toege
voegd in een concentratie van 0,25 microgram/cc. 
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1. vertraging van de diastolische depolarisatie; 
2. verlenging van de diastolische depolarisatie; 
3. een verschuiving van de drempel voor de actiepotentiaal 

naar een hogere membraanpotentiaal; 
4. een verkleining van de amplitude van de actiepotentiaal; 

de overshoot verdwijnt geheel; 
5. een verkorting van de duur van de actiepotentiaa1; 
6. een hyperpolarisatie, of positieve napotentiaal, volgend 

op de repolarisatiefase van de actiepotentiaaL 
Men zal zich herinneren, dat dit vrijwel dezelfde reeks ver
anderingen is als de reeks tijdens v agusprikkeling , die wij 
in het vorige hoofdstuk beschreven. 
De vertraging van de diastolische depolarisatie is sterk af
hankelijk van de hoogte van de acetylcholine -concentratie. 
Bij relatief hoge concentraties, die uiteindelijk tot volledige 
stilstand van het hart leiden (in onze experimenten gebeurde 
dit bij concentraties van 3 microgram/cc en meer), ver
dwijnt de depolarisatie geheel. De membraanpotentiaal wordt 
dan gestabiliseerd op een waarde, die enkele m V lager is dan 
de normale maximale diastolische potentiaaL Eenzelfde re
latie zagen wij reeds tussen de mate van vertraging van de 
diastolische depolarisatie en de sterkte van vagusprikkeling. 
Toch zijn er ook wel enige verschillen met de gevolgen van 
v agusp rikkeling , zij het dan slechts graduele. 
In de eerste plaats is de versnelling van de repolarisatiefase 
veel sterker dan bij de maximale vagusprikkeling. Weliswaar 
moeten wij hierbij aantekenen, dat onze registratie de acti
viteit van een latente pacemaker betreft, die bij vagusprik
keling ook een verkorting vande duurvan zijn actiepotentiaal 
toont. Een zo sterke versnelling van de repolarisatiefase 
zagen wij tijdens vagusprikkeling echter nooit. 
Een tweede verschil betreft de vermindering van de amplitude 
van de actiepotentiaal. Ook bij vagusprikkeling treedt deze 
op, doch in geringere mate. De mogelijke verklaring voor 
deze verschillen zullen wij in de discussie bespreken. 
Tenslotte willen wij de resultaten bespreken van ons onder
zoek naar het optreden van pacemakerverschuiving tijdens 
acetylcholine - toediening. Het is ons slechts enkele keren 
gelukt de registratie uit één ware pacemakervezel na de over
schakeling op de perfusie met acetylcholine -houdende vloei
stof voldoende lang voort te zetten, om de geleidelijke ver
anderingen in het verloop van de transmembraanpotentiaal te 
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kunnen volgen. 
In fig. 7 - 2 geven wij een dergelijke registratie weer. Het 
betreft opeenvolgende acti ep ot enti alen, direct na het begin 
van een doorstroming met McEwen oplossing, waaraan ace
tylcholine was toegevoegd in een- concentratie van 0,25 mi
crogram/cc. Hoewel de frequentiedaling bij deze lage con
centratie slechts zeer gering is, is er toch al een belangrijke 
afname van de snelheid van de diastolische depolarisatie~ 
Voorts kan men in de onderste curve het begin van een lmik 
in het potentiaalverloop opmerken. Na deze onderste regis
tratie verliet de punt van de micro -elektrode de ceL 
Toen wij in de daaropvolgende minuten opnieuw de micro
elektrode in hetzelfde gebied staken, bleken wij slechts vezels 
aan te prikken, die het potentiaalverloop van een latente pace
maker vertoonden (fig. 7 - 3). Hoewel wij dus een duidelijke 
overgang van een ware pacemakervezel in een latente niet 
direct zichtbaar hebben kunnen maken, achten wij het toch 
zeer waarschijnlijk, dat deze verandering steeds tijdens 
acety lcholine -perfusie optreedt. 
Wij hebben nooit in een gebied van warepacemaKervezels t 

tijdens toediening van acetylcholine één warepacemakervezel 
aangetroffen. 

50 I m\l. 

Fig. 'l - 3 
De transmembraanpotentiaal van een vezel in hetzelfde gebied als de vezel van 
fig. 7 - 2, na vijf minuten voortd\lrende acetylcholine-toediening. 
In dit gebied, waar oorspronkelijk ware pacemakervezels la.gen. wa.ren nu uit
sluitend latente te vinden. 
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4. DISCUSSIE 

Van de in de vorige paragraaf beschreven effecten van ace
tylcholine op de elektrische activiteit van de sino-auriculaire 
pacemakervezels, zijn er enkele die een nadere bespreking 
verdienen, omdat zij een nieuw licht kunnen werpen op de 
wijze, waarop de nervus vagus ingrijpt inde prikkelvorming. 
In de eerste plaats moeten wij dan de verschillen in ogen
schouw nemen tussen de vaguseffecten en de gevolgen van 
acetylcholine -perfusie. Dit zijn de versnelling van de repo
larisatie en de afname van de amplitude, welke tijdens toe
diening van acetylcholine in een relatief hoge concentratie 
sterker zijn dan tijdens vagusp rikkeling. De meest voor de 
hand liggende verklaring is, dat dit ve-rschil uitsluitend wordt 
veroorzaakt door een verschil in de werkzame concentratie 
van acetylcholine. Indien de vagusvezels zich inderdaad con
centreren rond de ware pacemakers, zal tijdens vagusprik
keling reeds een aanzienlijke frequentie daling kunnen optre
den, terwijl bij de ver van het gebied der ware pacemakers 
afliggende latente p ac emakers, de ac ety lcholineconcentratie 
nog zeer laag is. Wil men de acetylcholineconcentratie daar 
ook hoog maken, dan moet men sterk prikkelen, waardoor in 
alle potentiële pacemakers de diastolische depolarisatie 
wordt opgeheven en het hart geheel tot stilstand komt. Men 
krijgt dus de kans niet om het effect van een hoge dosis door 
vagu sp rikkeling vrij gemaakt acetylcholine te bestuderen. Als 
men evenwel acetylcholine gelijkmatig via het coronair sys
teem verspreidt, is de situatie geheel anders. De betrekke
lijk hoge dosis, die nodig blijkt om een belangrijke afneming 
van de ontladingsfrequentie te veroorzaken, wordt nu tege
lijkertijd rond alle vezels bereikt. Hierdoor zullen ook in de 
verder verwijderde vezels de effecten van een hoge dosis 
acetylcholine zichtbaar zijn. 
Deze verklaring is langs eenvoudige weg op haar waarde te 
testen. Men behoeft slechts de vagus zeer sterkte prikkelen, 
in elk geval zo sterk dat het hart volledig stil staat, en dan 
door elektrische prikkeling actiepotentialen op te roepen in 
de sino -auriculaire vezels. 
Reeds Hutter en Trautwein (1955) deden dit in de sinus veno
sus van de kikvors, en zagentoen dat de na prikkelinggepro
duceerde actiepotentialen zeer kort waren en een zeer kleine 
amplitude hadden. 
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Wij hebben deze experimenten in ons preparaat herhaald met 
ongeveer gelijke resultaten. Als gedurende sterke vagus
prikkeling in de pacemakervezels door externe prikkeling 
actiepotentialen worden opgeroepen, zijn ook deze in duur 
verkort en in amplitude afgenomen. Wij zagen echter nooit 
zulk een sterke verkorting als tij dens perfusie met acety 1-
choline in een concentratie van 10 microgram/cc. 
Wij nemen daarom aan dat tijdens vagusprikkeling deze con
centratie nooit bereikt wordt. 
Dit verschil in effect tussen v agu sp rikkeling en acetylcholine
toediening geeft ons indien bovengenoemde zienswijze juist 
is, een aanwijzing, dat gedurende vagusprikkeling verschil
lende acetylcholineconcentraties op verschillende delen van 
de sino-auriculaire knoop werkzaam zijn. Dit pleit dus sterk 
voor de eerste door ons genoemde mogelijke oorzaak van de 
pacemakerverschuiving tijdens v agu sp rikkeling , nl. een ver
schil in distributie van vagusvezels over de verschillende 
delen van de sino -auriculaire knoop. 
Toch zijn er uit onze experimenten met acetylcholine ook 
argumenten te halen voor de tweede mogelijkheid: een ver
schil in "acetylcholine-gevoeligheid" der verschillende pace
makervezels. 
Het betreft bier een tweetal waarnemingen. Onder normale 
omstandigheden is er een weliswaar · klein, maar duidelijk 
aanwijsbaar gebied van ware pacemakervezels. Heeft men 
gedurende het experiment dit gebied eenmaal gelocaliseerd, 
dan treft men bij herhaalde metingen in dit gebied steeds ware 
pacemakervezels ,aan. Tijdens acetylcholine-perfusie werden 
in een dergelijk gebiéd alleen nog maar latente p~cenlakerve
zeIs aangetroffen. Dit doet dus vermoeden, dat tengevolge 
van de acetylcholine -perfusie de plaats van prikkelvorming 
naar een ander gebiedje van de sino -auriculaire knoop was 
verschoven. De tweede waarneming betreft het optreden van 
een knik in hetpotentiaalverloop van een ware pacemakerve
zel tijdens toediening van acetylcholine. Zoals wij reeds op
merkten, hebben wij dit door technische moeilijkheden slechts 
enkele keren gezien. 
Beide waarnemingen wettigen evenwel toch het vermoeden, 
dat ook tijdens een gelijkmatige verdeling van acetylcholine 
door het weefsel van de sino - auriculaire lmoop, er een ver
schuiving van de plaats van prikkelvorming optreedt. 
Wij moeten daarom concluderen dat ook de tweede oorzaak 
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geenszins uit te sluiten is, en zelfs als waarschijnlijk aan
gemerkt mag worden. 
Samenvattend kunnen wij derhalve het volgende vaststellen: 
1. De effecten van acetylcholine op de elektrische activiteit 

van de sino -auriculaire pacemakers zijn kwalitatief ge
lijk aan de effecten van vagusprikkeling. 

2. De kwantitatieve verschillen kunnen geheel verklaard 
worden uit verschillen in de door vagusprikkeling vrijge
maakte en de toegediende acetylcholineconcentraties. 

3. Uit deze klaarblijkelijke concentratieverschillen kan ge
concludeerd worden, dat tijdens vagusprikkeling de ace
tylcholineconcentratie niet in alle delen van de sino-auri
culaire knoop gelijk is. 

4. Waarschijnlijk is er een onderling verschil in acetylcho
line-gevoeligheid van de sino-auriculaire vezels: de ware 
pacemakervezels worden bij een lage acetylcholinecon
centratie meer geremd dan latente ... 

5. De verschuiving van de prikkelvorming gedurende vagus
prikkeling wordt dus in elk geval door beide door ons ge
noemde mechanismen veroorzaakt. 
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HOOFDSTUK vm 

EEN SINO-AURICULAIR BLOK IN EEN 

GEISOLEERD ATRIUM-PREPARAAT 

Tijdens onze experimenten hebben wij herhaaldelijk stoornis
sen zien ontstaan in de slagfrequentie van het geisoleerde hart. 
Vooral het geïsoleerde atrium was vaak onderhevig aan rit
mestoornissen, die doorgaans optraden, als het preparaat 
omstreeks 4 uur oud Was. 
De meest voorkomende stoornis was een zich binnen het ver
loop .van een tiental minuten voltrekkende daling van de hart
frequentie van + 220/min. naar een aanzienlijk lagere waarde. 
In alle onderzochte gevallen ging deze frequentiedaling ge
paard met een functieverlies van een gedeelte van de sino
auriculaire knoop. Met de micro-elektrode troffen wij hierin 
dan een aantal vezels aan, waarvan de membraan nogwel een 
potentiaalverschil handhaafde, doch waarin geen actiepoten
tiaal meer optrad. Wij nemen aan, dat de frequentiedaling 
optrad, doordat het gebied der ware pacemakers uitgevallen 
was, zodat de prikkel ontstond in oorspronkelijk latente pace
makervezels met een lager spontaan ontladingsritme. 
N aast deze frequentiedaling traden soms onregelmatigheden 
op in het hartritme; zowel een verlaging van de frequentie 
door uitval van slagen, als een verhoging van de frequentie 
door ectopische prikkelvorming kwamen wel eens voor. 
Het merendeel van deze incidenteel optredende ritmestoor
nissen zullen wij onbesproken laten. Zij vallen buiten het 
kader van dit proefschrift, terwijl voorts onze registraties 
geen gegevens inhouden, die tot een beter begrip van de ge
nese van deze stoornissen kunnen bijdragen. 
Wij willen echter een uitzondering maken voor een geval van 
een sino-auriculair blok, omdat deze vorm van ritmestoor
nis nauw met de normale functie van de sino - auriculaire 
knoop samenhangt, en omdat wij bij toeval enkele registra
ties gemaakt hebben, die wellicht een verklaring voor deze 
stoornis bieden. 

179 



N aar analogie van het veel beter onderzochte atrio-ventricu
laire blok kan men van het S- A blok drie graden onderschei
den: 
eerste graads: verlenging van de sino-auriculaire geleidings

tijd. 
Het atrium volgt dus nog wel het sino- auricu
laire ontladingsritme. 

tweede graads: af en toe treden er pauzes op in de slagfre
quentie van het gehele hart. Uit het elektro
cardiogram blijkt dan, dat deze pauzes onge
veer gelijk zijn aan een veelvoud van het nor
male P-P interval ("dropped beats"); meest
al is de pauze iets korter dan een veelvoud 
van het normale P -P interval. 

derde graads: elk P - p, interval is verlengd. De sinuslrnoop 
fungeert niet meer als pacemaker (nodaal 
rUme) . 

Wij zullen alleen het tweede graads sino - auriculaire blok 
bespreken, omdat van deze vorm de genese het minst duide
lijk is. 
In de literatuur wordt weinig melding gemaakt van experimen
teel onderzochte vormen van het sino -auriculaire blok. 
Erlanger en Blackman (1907) zagen een derde graads blok 
optreden, toen zij een ligatuur aanlegden tussen de sinusknoop 
en het atrium. Eyster en Meek zagen verschillende vormen 
van sino -auriculair blok bij honden door toxische (1912) en 
mechanische (1917) beschadiging van de hartspier. 
Ook later is nog door een aantal auteurs het optreden van een 
sino - auriculair blok onder experimentele omstandigheden 
beschreven (overzicht bij Bellet, 1963), zonder dat de genese 
ervan voldoende opgehelderd werd. 
In fig. 8 - 1 laten wij daarom een registratie zien van het 
verloop der transmembraanpotentiaal van een sino -auricu
laire pacemakervezel en een atriumvezel in een preparaat, 
dat een tweede graads sino - auriculair blok vertoonde. Dit 
blok trad + 3 uur na de isolering van het atrium op; het werd 
vooraigegäan door wisselingen in de atriumfrequentie , zonder 
dat reeds van een blok sprake kon zijn. 
Het betrof hier een experiment uit de reeks, waarv an in 
hoofdstuk m de resultaten zijn beschreven. De wijze, waar
op het preparaat vervaardigd werd en de opstelling, waarin 
'de afleiding van de elektrische activiteit gedaan werd, zijn in 
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Fig. 8 - 1. 
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B 

Twee registraties van het verloop der transmembraanpotentiaal van een eino
auricu1aire pacemaker (bovenstè kanaal) en een atriumvezel (onderste kanaal) 
van een gel'soleerd atrium tijdens een periode van sino -auriculair blok. 

Fig. 8 - 2. 
Het verloop der transmembraanpotentiaal na een vroeg (eerste pijl) en laat 
(tweede pijl) in de diastole gegeven prikkel. 
De vroeg in de diastole opgewekte actiepotentiaal beeft een trage depolarisatie 
en een kleinere amplitude dan de normale actiepotentiaal. 
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dat hoofdstuk in extenso weergegeven. 
Toen het sino -auriculaire blok zich ontwikkelde, hebben wij 
twee micro - elektrodes in het preparaat gestoken: één ter 
plaatse van de sino - auriculaire knoop (bovenste kanaal) en 
één in het rechter atrium (onderste kanaal). Bij A bevond 
deze tweede elektrode zich in het rechter hartoor, bij B in 
het midden van,het rechter atrium. Uit de registratie van de 
atriumactiviteit . blijkt, dat hier een typisch tweede graads 
sino-auriculairblok aanwezig is. Af en toevalt er een atrium
slag uit. Deze uitval was niet steeds 1 op 4 zoals de figuur 
suggereert, want vlak v66r registratie B gemaakt werd, viel 
slechts 1 op 7 slagen uit. Direct na afloop van registratie B 
viel tweemaal de vierde slag uit. 
De registratie van het verloop der transmembraanpotentiaal 
van de sino - auriculaire pacemakervezel toont de directe 
oorzaak van het uitvallen van de atrium-slag. Blijkbaartreedt 

-af en toe een voortgeleiding met decrement op, d. w. z. de 
amplitude van de actiepotentiaal wordt tijdens zijn voortge
leiding door de sino -auriculaire knoop kleiner. Op een ge
geven moment zal de actiepotentiaal dan te klein zijn 'om zich 
op een volgende vezel voort te planten: hij dooft uit. In dit 
geval moet de uitdoving van de prikkel dus in de sino-auricu
laire lmoop zelf opgetreden zijn. 
Er zijn tal van schadelijke invloeden bekend, als bv. anoxie, 
toxische of mechanische beschadiging en hyperkaliaemie, die 
de amplitude van de actiepotentiaal van de hartspier ver
kleinen, en daardoor tot een voortgeleiding met decrement 
aanleiding zouden kulUlen geven, indien zij loeaal inwerken. 
In het geval van het af en toe optredende sino-auriculaire blok 
is deze Uitleg echter onaanvaardbaar, tenzij men zou aanne
men, dat deze invloeden discontinu werkzaam geweest waren. 
Wij menen daarom, dat de verklaring elders gezocht moet 
worden. 
Bij nauwkeurige meting van de intervallen tussen de pace
makeractiepotentialen blijkt, dat steeds ais er een blok op
treedt, de (kleine) sinus - actiepotentiaal aanmerkelijk te 
vroeg komt. 
Wij laten hieronder een lijst volgen van de duur der inter
vallen tussen resp. de pacemakeractiepotentialen onderling 
en de atriumactiepotentialen onderling. Deze tijden behoren 
bij de registratie, waarvan fig. 8 - 1 B een gedeelte is. Alle 
waarden werden afgerond tot een veelvoud van 5 msec. 
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Intervallen tussen 
sinus- acti ep ot enti al en 

in msec. 

455 Blok 

Intervallen tussen 
atrium - actiepotentialen 

in msec. 

435 910 
645 665 
550 570 
570 570 
570 570 
570 570 
550 560 
515 Blok 
495 985 ......... ·· ··········· .. ·········fi"7Ö··············· .......... ................................................................... ·fi'fi'Ö .. ··· .. · ............................ .. . 

550 585 
590 585 
495 Blok 
495 970 
550 530 
530 570 fig. 8 - 1 B 
570 580 
515 Blok 
495 985 
570 585 
570 570 
475 Blok 
455 910 

... , ........................... Q.;3..9 ........ ...................................................................................... Q.~.P ................................... . 
570 550 
760 760 
570 510 
550 550 

Uit deze getallenreeks blijkt in de eerste plaats, dat een blok 
steeds optreedt als de sinusknoop zich te vroeg ontlaadt. Het , 
normale interval bedraagt minstens 530 msec, tijdens het 
blok bedraagt het interval màximaal 51.5 msec. 
Het -is evenwel de vraag, hoe deze relatief "premature" ont
lading aanleiding kan geven tot een verkleinde actiepotentiaal. 
Uit onze in hoofdstuk IV beschreven experimenten over het 
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effect van extraprikkels op de sinuslmoop was ons gebleken, 
dat, als gedurende de relatief refractaire periode een actie
potentiaal opgewekt wordt, deze kleiner is dan normaal 
(fig. 8 - 2). Wij bevestigden hiermee de waarneming van 
Hoffman en C ranefield (1960), dat de refractaire periode iets 
langer is dan de duur van de actiepotentiaal. Deze waarne
ming is echter niet zonder meer van toepassing op het hier 
beschreven geval van een sino - auriculair blok, omdat de 
uitgedoofde prikkel pas ~ 500 -msec na de vorige komt. Wij 
moeten daarom veronderstellen, dat door een schadelijke 
invloed, vermoedelijk hypoxie, de refractaire periode van 
een aantal pacemakervezels verlengd is. Als nu een prikkel 
iets "te vroeg" ontstaat, zal in de nog refractaire vezels een 
kleine actiepotentiaal ontstaan; hoe sterker refractair een 
gebied nog is, des te kleiner .-zal ·de_ actiepotentiaal worden 
en zelfs kan deze geheel uitdoven. 
Een argument voor deze opvatting wordt geleverd door het 
feit, dat in registratie A de uitgedoofde sino - auriculaire 
prikkel nog in sterkere mate vervroegd is dan in B, en in 
overeenstemming met onze zienswijze, ook kleiner is dan 
in B. 
E en geheel andere mogelijkheid is, dat de in fig. 8 - 1 ge
toonde 11 abortieve" actiepotentialen in wezen slechts elektro
tonisch voortgeleide impulsen zijn. Wij achten dit onwaar
schijnlijk, omdat in dat geval na afloop van de potentiaalver
andering de membraanpotentiaal zou moeten terugkeren op 
een waarde, gelijk aan of lager dan de uitgangswaarde aan 
het begin van de potentiaalverandering. Immers, een elek
trotonische potentiaalverandering vindt passief plaats, zon
der dat er veranderingen in de membraan-eigenschappen op
tredep. Uit het feit, dat na de kleine potentiaalv~randering 
de membraanpotentiaal hoger is dan er vlak voor, leiden wij 
af, dat er een repolarisatie plaats gehad heeft. Hieruit volgt, 
dat de veranderingen in de eigenschappen van de membraan, 
behorende bij een actiepotentiaal, inderdaad opgetreden zijn. 
Het blijft echter dan nog de vraag, waardoor de vervroegde 
ontlading tot stand komt. In principe zijn daarvoor twee mo
gelijkheden: 
1. Het gebied van de sino -auriculaire knoop, waar de prik

kels tot stand komen, kan variaties in de snelheid van 
prikkelvorming vertonen. Wij hebben inderdaad in andere 
preparaten wel een enkele maal gezien, dat in een ware 
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pacemakervezel de snelheid van de diastolische depolarisatie 
aan veranderingen onderhevig kan zijn, doch in het onderha
vige geval was dit, naar zal blijken, zeker niet de belang
rijkste oorzaak. 
2. Verschillende gedeelten van de sino - auriculaire knoop 

kunnen op verschillende tijdstippen als pacemaker funge
ren. Dit zal mogelijk worden, als de prikkelgeleiding binnen 
de sino - auriculaire knoop zodanig verstoord wordt, dat 
sommige gedeelten niet of slechts af en toe tot een ontlading 
aangezet worden. 
Het is dan mogelijk, dat het ontladingsritme van de knoop als 
geheel onregelmatig wordt doordat successievelijk verschil
lende delen na elkaar spontaan tot ontlading komen~ 
Wij menen dat het verdere verloop van het experiment een 
aanwijzing geeft, dat van deze gefragmenteerde ontlading 
inderdaad sprake was. Fig. 8 - 3 laat de activiteit van een 
sino - auriculaire pacemakervezel zien in hetzelfde gebied, 
waar de vezel van fig .. 8 - 1 lag, 10 min. nadat de in fig. 8 - 1 
getoonde registratie gemaakt werd. Het blijkt, dat de knoop 
thans een zeer onregelmatige activiteit vertoont. Soms komt 
de vezel spontaan tot ontlading; de diastolische depolarisatie 
gaat dan geleidelijk over in de actiepotentiaal. Soms wordt 
echter de vezel van elders geprikkeld, hetgeen blijkt uit de 
plotseling optredende depolarisatie. Er is hier dus zeker 
sprake van een gefragmenteerde ontlading; wij menen dat de
ze ook, zij het in minder expliciete vorm, aanwezig was tij
dens de registratie, getoond in fig. 8 - 1. 
Deze fragmentatie van de ontlading en dientengevolge herhaal
delijke verschuiving van de plaats van prikkelvorming ver
klaren ook de uit tabel I blijkende wisselingen in interval, 
zowel tussen de pacemaker-actiepotentialen en de atriumpo
tentialen onderling, als de variaties van het tijdsverloop tus
sen de pacemaker-actiepotentiaal en de bijbehorende atrium
actiepotentiaal .. Aan een verandering van het interval tussen 
twee atrium - actiep otenti alen kunnen in principe drie verschil
lende veranderingen ten grondslag liggen: 
1. · veranderingen in de ontladingsfrequentie van het prikkel

vormende deel van de sino -311riculaire Imoop; 
2. verschuiving van de pacemaker binnen de sino-auriculaire 

knoop. .Komt de pacemaker dichter bij het atrium te lig
gen, dan zal het eerstvolgende interval verkort zijn; ver
wijdert de pacemaker zich van het atrium, dan wordt 
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......., 200 
mSec. 

Fig. 8 - 3. 
Het verloop der transmembraanpotentiaal in een eino -anriculaire pacemaker. 
tien minuten nadat de registratie van fig. 8 - 1 B gemaakt w~rd. 
De vier rijen potentialen dienen aaneengesloten gedacht te worden, waarbij het 
laatste deel van een rij identiek is met het eerste deel van de volgende. 
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Fig. 8 - 4. 
Het verloop van de transmembraanpotentiaal in een Bino- auriculaire pacemaker
vezel (onderste kanaal) en een atriumvezel (bovenste kanaal) na herstel van de 
pacemakerfunctie van de sino -auriculaire knoop. 

dientengevolge het eerstvolgende interval verlengd; 
3. verandering van de voortgeleidingssnelheid van de prikkel 

binnen de sino -auriculaire knoop en over het atrium. 
Uit fig. 8 - 3 blijkt, dat in elk geval de onder 1 en 2 genoemde 
veranderingen optreden. In hoeverre de voortgeleidingssnel
heid eveneens verandert, is met de door ons gebruikte af
leidtechniek niet vast te stellen. 
Tenslotte willen wij nog vermelden, dat zelfs in het geïso
leerde atrium herstel van de oorspronkelijke functie mogelijk 
is (fig. 8 - 4), niettegenstaande de sterk gestoorde functie 
tijdens de registratie van fig. 8 - 3. Fig. 8 - 4 laat ae acti
viteit van een vezel uit de sinusknoop (onderste kanaal) en het 
atrium (bovenste kanaal) zien, ongeveer een half uur nadat 
de registratie van fig. 8 - 3 gemaakt werd. Hoewel het hart
ritme weer vrijwel regulair is geworden, tonen de geringe: 
veranderingen in het verloop van de pacemakerpotentiaal toch 
wel aan dat er nog steeds van een verschuivende pacemaker 
sprake is. 
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Samenvattend kunnen wij vaststellen, dat hier een geval be
schreven is van een af en toe optredend sino-auriculair blok. 
De oorzaak van het uitvallen van atriumslagen is een inter
mitterend optreden van een voortgeleiding met decrement van 
de prikkel binnen de sino - auriculaire knoop, waardoor de 
prikkel uitgedoofd wordt voordat hij het atrium bereikt heeft. 
Het blijkt, dat deze met decrement voorlgeleide prikkel vroe
ger ontstaat dan de normaal voortgeleide; de verkleining van 
de amplitude van de actiepotentiaal wordt daarom geweten aan 
een abnormale verlenging van de refractaire periode door 
hypoxie. Het is zeer goed mogelijk dat onder andere omstan
digheden de genese van het sino -auriculaire blok een geheel 
andere kan zijn; toch kan ook in situ een fragmentering van 
de sinus activiteit tezamen met een verandering van de refrac
taire periode, wellicht een oorzaak zijn van een sino-auricu
lair blok. 

188 



SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een 
onderzoek naar het verloop van de transmembraanpotentiaal 
van vezels in de sino-auriculaire knoop van het konijn, ' en de 
veranderingen hiervan tijdens vagusprikkeling of acetylcho
line -toediening. 
De vraagstelling die aan dit onderzoek ten grondslag lag was 
tweevoudig: 
1. In welk gedeelte van de sino -auriculaire knoop ontstaat 

de prikkel voor de hartcontractie ? 
2. Welke veranderingen treden er in de prikkelvorming op 

tijdens vagusprikkeling of acetylcholine -toediening? 
Alle experimenten werden verricht met het geïsoleerde hart 
vanjonge konijnen. Er werden twee verschillende preparaten 
gebruikt. Voor de meeste experimenten gebruikten wij het 
gefsoleerde rechter atrium dat, in een orgaanbad met de in
cubatievloeistof van McEwen omstroomd, een aantal uren 
spontaan actief bleef (fig. 3 - 3 en fig .. 3 - 4). Een klein aan
tal experimenten geschiedde in het intacte, retrograad vlgs. 
Langendorff doorstroomde hart (fig. 3 - 1 en fig. 3 - 2). 
In deze preparaten werd de elektrische activiteit van vezels 
van de sino -auriculaire lmoop en het rechter atrium intra
cellulair gemeten met behulp van glazen micro -electrodes, 
gevuld met een 3 Mol. KCI-oplossing (R ';. 15 meg. Ohm). De 
potentialen werden via een kathode -volger (fig. 3 - 5) gere
gistreerd op een Tektronix - dubbelstraaloscilloscoop type 
555, waarin verschillende plug -in units gebruikt werden. 
Op grond van het verloop der transmembraanpotentiaal kun
nendevezelsvande sino-auriculaire knoop in 3 types worden 
onderverdeeld (fig. 3 - 7 en fig. 3 - 8): 
1. Ware pacemakervezels. In deze vezels treedt er geduren-

de de elektrische diastole een sterke daling op van de 
memb raanpot entiaal (diastoli sche depolari satie); deze bedroeg 
maximaal 25 mV. De diastolische depolarisatie, welke niet 
wordt voortgeleid, gaat zeer geleidelijk over in de depolari
satiefase van de acti ep ot enti aal , welke wel naar de omlig
gende vezels wordt voortgeleid. Doorgaans treedt tijdens de 
activatie geen omkering van de membraanpotentiaal (Jlover-
shoot") op. 
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De ware pacemakervezels zijn aaneengesloten gelocaliseerd 
in een gebied van enkele mm,2, ongeveer in het midden van 
het gebied tussen de inmondingen der v. cava sup. en inf. (het 
"intercavale gebied") (fig. 3 - 10 en fig. 3 - 11). 
2. Latente pacemakervezels. Deze onderscheiden zich van 

de ware door een lmik in het potentiaalverloop op de over
gang van de diastolische depolarisatie in de depolarisatiefase 
van de actiepotentiaal. 
Deze !mik maakt waarschijnlijk dat deze vezels niet spontaan 
tot ontlading komen, maar door eerder vurende pacemaker
vezels geprikkeld worden. 
De latente pacemakers hebben doorgaans een hogere maxima
le diastolische potentiaal (60 - 80 mV) ,ó-an de ware pacema
kervezels (50 - 60 m V), de diastolische~ depolarisatie is tra
ger, de depolarisatiefase van de actiepotentiaal is sneller. 
Meestal vertoont de actiepotentiaal een overshqot. Latente 
pacemakervezels met de hoogste membraanpotentiaal en de 
hoogste actiepotentiaal worden gevonden op de bodem van de 
sulcus terminalis, op de grens van de atriummusculatuur. 
De latente pacemakervezels beslaan een groot gedeelte van 
het gebied rond de ware pacemakers; zij worden gevonden tot 
aan de inmonding van de v. cava sup. en inf. (fig. 3 - 10 en 
fig. 3 - 11). 
3. Non -pacemakervezels . In deze vezels ontbreekt een dias-

tolische depolarisatie. Het verloop van de transmem
braanpotentiaal van deze vezels is ongeveer gelijk aan dat 
van de atriummusculatuur. Ter plaatse van de sino -auricu
laire lmoop bevinden zij zich alleen vlak onder het epicard; 
hoe meer men het atrium. nadert, des te groter wordt hun 
aantal. Caudaal van de sino-auriculaire knoop vonden wij een 
kleine groep vezels waarvan de repolarisaiie een plateau 
vertoonde, waardoor de actiepotentiaaI gelijkenis vertoonde 
met de actiepotentiaal van Purkinje - vezels. .Registraties 
met twee micro-electrodes toonden aan dat deze vezels vroeg
tijdig geactiveerd worden, eerder nog dan de randen van de 
sino -auriculaire knoop. 
Om na te gaan of een ware pacemakervezel het potentiaalver
loop van een latente gaat vertonen_ ais hij kunstmatig vroeg
tijdig tot ontlading gebracht wordt, .hebhen Wij .extrasystoles 
opgewekt d. m. v. elektrische prikkeling van de cava-atrium
hoek. Uit deze experimenten bleek dat de ware pacemaker
vezel anders reageert op een uitwendige prikkel dan een la-
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tente (fig. 4 - 1). In ware pacemakervezels verschilt de ex
tra - actiepotentiaal aanzienlijk van de spontane; 
1. de systolische depolarisatie ontstaat plotseling; 
2. de systolische depolarisatie is sneller en iets hoger, ten

zij zeer vroeg in de diastole geprikkeld wordt; 
3. de repolarisatiefase is versneld; 
4. de diastolische depolarisatie in de post -extrasy stolische 

pauze is vertraagd (fig. 4 - 2). 
In latente pacemakervezels zijn de verschillen tussen de nor
male en de extra-actiepotentiaal veel kleiner; alleen de ver
traging van de po.st -extrasystolische diastolische depolari
satie is ook daar aanwezig. 
Deze vertraging achten wij de belangrijkste oorzaak van de 
reeds lang bekende, doch nimmer op pacemakerniveau onder
zochte verlenging van de diastole na een supraventriculaire 
extrasystole. Uit deze experimenten blijkt dat de prikkelvor
ming in de sino -auriculaire knoop een vertraging ondervindt 
door een vervroegde ontlading. 
De mate van vertraging is afhankelijk van het moment in de 
diastole waarop de extrasystole ontstaat (fig. 4 - 3). Hoe 
eerder de extrasy stole optreedt, des te langer is de daarop 
volgende pauze. 
Als de prikkel gegeven wordt gedurende de refractaire peri
ode, .zodat geen extrasystole ontstaat, dan is de duur van de 
daaropvolgende diastole normaal. Dit sluit de mogelijkheid 
uit, dat de verlengde pauze veroorzaakt wordt door prikkeling 
van intramurale vagusvezels. 
Om na te gaan of de localisatie der pacemakers overeen komt 
met de localisatie van de sino -auriculaire knoop, hebben wij 
van de preparaten waarvan wij exact de verdeling van ware 
en latente pacemakers bestudeerd hadden, de ligging van de 
sino-auriculaire knoop histologisch onderzocht. Hierbij bleek 
dat de sino -auriculaire knoop door vezeltype en vezelrang
schikking duidelijk af te grenzen is van het atrium (fig. 5 - 1 
en 5 - 2): 
De vezels zijn dunner, verlopen in allerlei richtingen, soms 
zelfs geslingerd. Zij bevatten weinig myofibrillen. De sino
auriculaire knoop heeft een veel grotere kernrijkdom dan de 
atriummusculatuur , en is rijker aan glycogeen. 
De sino -auriculaire knoop als geheel bleek een centrum te 
bezitten van + 4,5 x 2,5 m.m., dat in het midden van het in
tercavale geb1-ed lag, rechts van de sulcus terminalis. Van-
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uit dit centrum verlopen uitlopers in craniale en caudale 
richting. 
Een vergelijking met de resultaten van het electrofy siologisch 
onderzoek toonde aan dat de ware pacemakervezels int of in 
ieder geval vlakbij het centrum van de sino-auriculaire lmoop 
gelegen waren. 
Vervolgens werd onderzocht welke veranderingen de pace
mekerpotentiaal ondergaat tijdens vagusprikkeling. Hiertoe 
werden de vagi voorzichtig tot aan de longhilus vrijgeprepa
reerd en met het hart uitgenomen. 
De vagi werden faradisch geprikkeld met stroom -pulsen; de 
meest effectieve prikkelfrequentie lagtussen 25 Hz en 30 Hz, 
bij een prikkelduur van 5 msec. Een constant verschil in 
werkingssterkte van de rechter en de linker n. vagus werd 
niet gevonden. Daarom prikkelden wij in de latere experimen
ten steeds beide zenuwen gelijktijdig. 
Tijdens vagusprikkeling treden de volgende veranderingen op 
in het verloop van de pacemakerpotentiaal (fig. 6 - 1): 
1. de diastolische depolarisatie wordt vertraagd; 
2. de diastolische depolarisatie wordt langer van duur; 
3. de drempel voor de systolische depolarisatie schijnt ver

schoven naar een hogere waarde van de membraanpoten
tiaal; 

4. de geleidelijke overgang tussen diastolische en systolische 
depolarisatie verdwijnt. Er ontstaat een scherpe knik in 
het potentiaalverloop; 

5. ertreedt een hyperpolarisatie op, als positieve na-poten
tiaal volgend op de repolarisatiefase van de actiepotenti
aai; 

6. de amplitude van de actiepotentiaal vermindert geleide-
lijk enkele mV. 

Zowel de mate van vertraging van de diastolische depolari
satie als de grootte van de hyperpolarisatie zijn afhankelijk 
van de sterkte en de frequentie van de vagusprikkeling (fig. 
6 - 2, fig. 6 - 6, fig. 6 - 9). Behalve van de sterkte van de 
vagusprikkeling hangt het effect af van het pacemakertype. 
In ware pacemakervezels wordt de diastolische depolarisatie 
sterker vertraagd dan in latente (fig. 6 - 3), terwij look de 
hyperpolarisatie sterker is (fig. 6 - 4). In latente pacema
kervezels beperkt de hyperpolarisatie zich tot een positieve 
na-potentiaal van enkele m V volgend op de repolarisatie-fase 
van de actiepotentiaal; in ware pacemakervezels kan een po-
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tentiaaltoename van maximaal + 20 m V waargenomen wor
den, die in verloop van + 0,2 - 0,-5 sec. zijn maximale waar
de bereikt, en dan geleidelijk aan in de volgende seconden weer 
afneemt. Zowel in ware als in latente' pacemakervezels wordt 
bij volgehouden sterke vagusprikkeling de membraanpoten
tiaal gestabiliseerd op een waarde die iets lager ligt dan de 
maximale diastolische potentiaal tijdens de normale hartwer
king. 
Dit verschil in werking van de vagus op de ware en latente 
pacemakers verklaart de reeds lang bekende pacemakerver
schuiving tijdens vagusprikkeling. Deze is evident bij sterke 
vagusp~ikkeling, waarbij ·een gedeelte van de sino-auriculai
re lmoop geheel onderdrukt wordt en een ander gedeelte nog 
blijft vuren (fig. 6 - 4). Doch ook bij matig sterke prikkeling 
verraadt zich de verschuiving al doordat de transmembraan
potentiaal van een ware pacemakervezel het verloop krijgt 
van een latente (fig. 6 - 7, fig. 6 - 8). In het proefschrift 
worden 'argumenten aangevoerd, dat deze verandering van 
potentiaalverloop steeds met een pacemakerverschuiving ge
paard gaat. 
Voor de ongelijkmatige beihvloeding van ' ware pacemakers 
en latente door de n. vagus zijn twee verklaringsmogelijkhe
den aanwezig: 
a. ongelijkmatige distributie van vagusvezels; 
b. verschillende gevoeligheid van ware en latente pacema-

kervezels voor acetylcholine. 
Om een keuze te kunnen maken tussen deze twee mogelijkhe
denhebben wij de pacemakerpotentiaal afgeleid in retrograad 
doorstroomde harten; tijdens perfusie met een oplossing 
waaraan acetylcholine in een concentratie van 0,25 - 10 mi
crogram/cc was toegevoegd. Wij zijn op dit preparaat over
gegaan omdat wij een zo gelijkmatig mogelijke distributie 
van acetylcholine in het weefsel van de sino- auriculaire knoop 
wilden verkrijgen. 
Deze experimenten leverc1.en argumenten voor beide verkla
ringsmogelij kheden. 
Voor een ongelijkmatige distributie van vagusvezels pleitte 
de volgende waarneming: 
Tijdens perfusie met acetylcholine in een concentratie van 
10 microgram/cc, een concentratie die snel tot volledige 
hartstilstand voert, was de duur van de actiepotentiaal in 
latente pacemakers voorafgaande aan de hartstilstand aan-
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zienlijk verkort (fig. 7 - 1), t. g. v. een versnelling van de 
repolarisatie. Tijdens maximale vagusprikkeling zagen wij 
deze verkorting niet; alleen indien het hart tijdens de stil
stand door elektrische prikkeling kunstmatig tot ontlading 
'gebracht wordt blijkt de actiepotentiaal in latente pacemakers 
eveneens aanzienlijk verkort te zijn. 
Hieruit concluderen wij dat de stilstand tijdens vagusprikke
ling reeds optreedt bij relatief lage acetylcholine -concen
traties buiten het gebied der ware pacemakers. 
Voor een verschil in gevoeligheid der verschillende pacema
kers pleit het feit, dat herhaaldelijk pacemakerverschuiving 
waargenomen werd tijdens acetylcholine-toediening (fig. 7 - 2 
en fig. 7 - 3). Welk mechanisme de hoofdrol speelt kan dus 
niet uitgemaakt worden. 

CONC LUSIES 

1. De anatomische sino-auriculaire lmoop van het konijn be
slaat een relatief groot gebied van het intercavale weefsel; 
het centrum is + 4,5 mm lang en 2,5 mro breed, uitlopers 
worden aangetroffen tot aan de inmondingder v.cava sup. 
en inf. 

2. In deze anatomische lmoop is een klein gebied van enkele 
m.m 2, waarin de vezels spontaan tot ontlading komen. De 
vezels daaromheen vertonen wel een diastolische depola
risatie, maar worden toch door eerder vurende pacema
kers tot ontlading gebracht. 

3. Binnen de sino -auriculaire knoop vindt de prikkelgelei
ding langzaam plaats; er bestaat een voorkeursrichting 
naar caudaal. 

4. Door een premature ontlading wordt de prikkelvorming 
vertraagd; dit effect is sterker in ware dan in latente ve
zels. 

5. De belangrijkste vaguseffecten zijn vermindering van de 
snelheid der diastolische depolarisatie en toename van de 
maximale diastolische potentiaal. 

6. De vaguseffecten zijn sterker in ware dan in latente pace
makervezels. 
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gusprikkeling op, die doorgaans reeds aantoonbaar is bij 
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7. De sterkere beihvloeding van de ware pacemakers kan 
verklaard worden zowel uit een ongelijkmatige distributie 
van acetylcholine tijdens vagusprikkeling, als door een 
verschil in gevoeligheid van ware en latente pacemaker
vezels. 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This thesis contains the results of an investigation into the 
normal transmembrane potential of fibres in the sino -auri
cular node of the rabbit heart, and its change during vagal 
stimulation or acetylcholine administration. 
Two problems had to be solved: 
1. Which part of the sino -auricular node acts as pacemaker 

for the contraction of the heart ? 
2. In which way is the pacemaker activity affected by vagal 

action or acetylcholine? 
All experiments we re done in the isolated heart of young 
rabbits. Two different preparations were used. For most 
experiments we used the isolated right atrium, mounted in a 
tissue bath, that was perfused with the solution of McEwen 
(figs 3 - 3, 3 - 4). 
A short series of experiments, concerning the effect of ace
tylcholine administration, was done in the whole heart, which 
was retrogradely perfused according to Langendorff (figs 
3 - 1, 3 - 2). 
The transmembrane potentialof fibres in the sino -auricular 
node and in the right atrium, were measured by means of 
glass micro - electrodes, filled with 3 Mal. KCI solution 
(R> 15 megOhm). After amplification in a cathode -follower 
(fig. 3 - 5) the potentials were displayed on a Tektronix 555 
c. r. o. wUh different plug-in units. 
With respect to the transmembrane potential, three groups 
of fibres can be distinghuished in the area of the sino -auri
cular node: 
1. True pacemaker fibres. The transmembrane potential of 

these fibres shows a marked fall during electrical diastole 
(diastolic depolarisation). In our experiments the maximal 
vaIue of this depolarisation was about 25 mV. The transition 
of this Iocal diastolic depolarisation into the propagated de
polarisation phase of the action potential, occurs very gra
dually, without any sudden increase in depolarisation rate, 
The amplitude of the action potential is smal!. Usually there 
is no overshoot. 
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The true pacemaker fibres are grouped in a small area of 
several mm 2, about halfway between the entrances of lhe"" 
superior and inferior vena cava ("intercaval area"), (figs 
3 - 10, 3 - 11). 
2. Latent pacemaker fibres. The most important difference 

between the true and the latent pacemakers is found in the 
course of the diastolic depolarisation. In latent pacemakers 
the rate of depolarisation is suddenly increased at the begin
ning of the action potential; this causes a sharp deflection in 
the slope of the transmembrane potential. 
N ormally, the latent pacemakers have a higher maximal dia
stolic potential (60 .... 80 mV) than the true pacemaker fibres 
(50 - 60 m V), the diastolic depolarisation rate being lower 
and the rate ofthe depolarisationphase ofthe action potential 
being higher. 
Generally the action potential shows a small overshoot. Latent 
pacemakers with the highest membrane and action potential 
were found in the depth of the terminal sulcus, at the margin 
between the intercaval area and the right atrium. 
Latentpacemaker fibres are found in a relatively large area 
around the true pacemaker fibres. In cranio-caudal direction 
they extend between the entrance of the superior vena eava, 
and the entrance of the inferior vena eava. 
3. Non -pacemaker fibres. In these fibres a diastolic depo-

larisation is absent. The action potential in these fibres 
is about the same as in atrial fibres. At the plaee ofthe sino
auricular node they are only found immediately under the 
epicardium; nearer to the atrium the number of non -pacing 
cells increases. 
Caudally of the sino -auricular node we found a small group 
of eells having action potentials with a plateau -phase during 
its repolarisation. These resembied the action potentials of 
Purkinj e fibres. Registrations with two micro -electrodes 
showed that these fibres are firing very early in the systole, 
even earlier than the latentpacemaker fibres in the terminal 
sulcus. 
Several authors assume that a latent pacemaker is a stimu
lated true one. Thereforè we reeorded the transmembrane 
potential of true pacemaker fibres during and after induced 
action potentîals. These extra - systoles were elicited by 
electrical stimuli applied to the area at the entranee of the 
superior vena cava. 
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An important difference appeared to exist between the res
ponse of a true and a latent pacemaker fibre to an extemal 
stimulus (fig. 4 - 1). 
In true pacemakers the induced actionpotential is completely 
different from the spontaneous action potential: 
1. the systolic depolarisation arises suddenly; 
2. the systolic depolarisation rate is increased, and the am

plitude of the action potential is higher. unless the extra
systole arises very early in diastole; 

3. the rate of repolarisation is increased; 
4. duringthe next"diastole the rate of diastolic depolarisation 

is diminished (fig. 4 - 2). 
In the latent pacemakers the differences between the shape 
of the normal action potential and the induced one are much 
smaller; only the decrease of the rate of diastolic depolari
sation during the post -extrasystolic diastole is also present 
in these fibres. 
We believe that this decrease in the rate of diastolic depola
risation is the basic phenomenon for the prolonged pause 
following a supraventricular premature beat. The earlierthe 
premature beat occurs, the stronger the depression of the 
diastolic depolarisation and the longerthe duration ofthepost
extrasystolic pause will be (figs 4 - 2, 4 - 3). 
If the stimulus is applied during the refractory period of the 
sino-auricular node, the duration ofthe nextpause is norm a!. 
This fact proves that the prolongation ofthe diastole after an 
extrasystole is not due to excitation of the intramural vagal 
fibres by the electrical stimulus used to elicit the extrasys
tole. 

In order to see if the localisation of the pacemakers corres
ponds with the place of the sino -auricular node, we investi
gated histologically the preparations in which we had made a 
topographical analysis ofthe true and the latent pacemakers. 
With different staining techniques (H. E. ~ Van Gieson and 
Elastica van Gieson, Azan, P. T. A. H., P. A. S.) it appeared 
that the sino -auricular node differed from the atria! muscu
lature both by fibre type and fibre arrangement (figs 5 - 1, 
5 - 2): 
The fibres are smaller; they run individually into different 
directions; sometimes they appearto be curved. They contain 
less cross -striated myofibrils and more glycogen than the 
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atrial fibres. The number of nuclei is much higher, sugges
ting a short fibre length. Between the muscle fibres there is 
much connective tissue, which contains many smal1 blood
vessels. 
The sino -auricular node as a whole appeared to consist of a 
central mass, with a cranio -caudallength of + 4,5 mm, and 
a cross diameter of + 2,5 mm; tbis centre wäs localised in 
the middle of the intercaval area, ai the right side of the 
terminal sulcus. In both cranial and caudal direction from 
tbis centre extensions are running to the entrances of the 
large veins. .. 
A comparison with the results of the electrophysiological 
research proved that the true pacemakers are localised any
how in or at least in the imroediate neighbourhood ofthe ana
tomical sino - auricular node. 

The next part of our investigation concerned the vagal effects 
on the pacemaker activity of the sine -auricular node. For 
this reason the right atrium. was isolated together with the 
two vagal nerves. The nerves were faradically stimulated 
with constant current shocks; the most effective frequency 
appeared to be 25 - 30 cis with a stimulus duration of 5 msec. 
The strength of the stimulation was varied between 0,1 - 10 
mA. No constant difference was found between the ac ti on of 
the right and the left v ag al nerve; hence we always stimulated 
in later experiments both nerves simultaneously. 
During vagal stimulation a series of changes occurs in the 
course of the transmembrane potential (fig. 6 - 1): 
1. the rate of diastolic depolarisation wiIl fall; 
2. the duration of the diastolic depolarisation is increased; 
3. the threshold for the systolic depolarisation seems to be 

shifted to a higher membrane potential level; 
4. the gradual transition of diastolic into systolic depolari

sation disappears; the action potential starts abruptly with 
a sharp deflection; 

5. after the repolarisation phase of the action potential a 
positive after-potential (= hyperpolarisation) occurs; 

6. the amplitude of the action potential diminishes with se-
veral mV. 

The strength of both the decrease of the rate of diastolic de
polarisation and the hyperpolarisation are dependent on the 
intensity and the frequency ofthe vagal stimulation (figs 6 - 2. 
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6 - 6, 6 - 9), but also on the type of the pacemaker fibre. In 
true pacemaker fibres the depression of the diastolic depo
larisation is much stronger than in the latent pacemakers 
(fig. 6 - 3); the same is true for the occurrence ofthe hyper
polarisation (fig. 6 - 4). During vagal stimulation in latent 
pacemakers a small increase ofthe maximaldiastolic poten
tial is only present immediately afterthe repolarisationphase 
af the actioD potential; 3ubsequently within a short time, the 
membrane potential win fall to a level between the maximal 
diastolic potential and the threshold level for the action po
tential. It is on this level that the membrane potential seems 
ta be "stabilized". In true pacemakers a hyperpolarisation 
of maximally + 20 mV can occur, which bears no relation to 
the repolarisation phase of the action potential (fig. 6 - 9). 
This hyperpalarisation reaches its maxima! value 0,2 ... 0,5 
sec. afterthe start ofthe vagal stimulation; inthe next 10 -
sec. the potential is declining gradually to a lower level and 
also in true pacemakerfibres the membrane potential is even
tually stabilized at a value samewhere between the maxima! 
diastalic potential and the threshold level for the action po
tential. 
This difference in the strength of the vagal action on the true 
and the latent pacemaker fibres explains the well-known shift 
of the pacemaker during vagal stimulation. This shift is 
clearly demanstrated in aur registrations with two micro
electrodes (fig. 6 - 4); during rather strong vagal stimula
tion the firing of the true pacemaker is campletely inhibited 
while the firing of the latent pacemaker continues with a 
low frequency. But also during light vagal stimulation (fig. 
6 - 8) the pacemaker shift seems to occur, as is apparent 
fr om the change of the transmembrane potential. We îhfnk 
thai a pacemaker shift has occurred when the transmembrane 
potential af a true pacemaker fibre shows a sharp deflectian 
at the point of transition of the diastolic depolarisation inta 
the action potential. 
Exact measurements of the transmembrane potential during 
light vagal stimulation show that the pacemaker is already 
shifting when the interval between the beats is prolonged with 
+ 10%. 
Ïn order to explain the difference af vagal action on the true 
and the latent pacemaker fibres at least two possibilities are 
feasible: 
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a. an unequal distribution of vagal fibres inside the tissue of 
the sino -auricular node; 

b. a differenc~ in "sensitivity" of true and latent pacemaker 
fibres to the action of acetylcholine. 

In order to make a choice between these two possible expla
nations we have studied the effect of acetylcholine on the 
transmembrane potential oftme and latent pacemaker fibres~ 
For the solution of our problem it was of the utmost impor
tanee to obtain an equal distribution of acetylcholine within 
the nodal tissue. Therefore we have done these experiments 
with the retrogradely perfused heart; acetylcholine-chloride 
was added to the perfusion fluid in concentrations varying be
tween 0,25 and 10 microgr. lee. 
The results from these experiments presented evidence in 
favour of both ~xplanations: 
The following observation supported the existence of an un
equal distribution of vagal fibres: during perfusion with ace
tylcholine in a concentration of 10 microgr. lee, a concen
tration that rapidly causes a complete cardiac arrest, the 
last two or three action potentials in latent pacemaker fibres 
are strongly shortened by an acceleration of the repolarisa
tion phase. During vagal stimulation, even with maximal 
strength, we never saw this shortening ofthe actionpotential. 
Only if during cardiac arrest action potentials are elicited by 
electrical stimulation, a shortening is observed. From this 
we conclude th at cardiac arrest already occurs when the ace
tylcholine concentration outside the area ofthe true pacema
kers is relatively low. 
In favour of a difference in sensitivity between the various 
types of pacemakers militates the fact that also during ace
tylcholine administration a pacemaker shift seems to occur. 
It was impossible to find out which of the two mechanisms 
was the most important in causingthe pacemaker shift during 
vagal stimulation. 

CONC LUSIONS 

1. The anatomie al sino -auricular node of the rabbit heart 
oeeupies a relatively large area of the region between the 
entrances of the superior and inferior vena cava, at the 
venous side of the terminal sulcus. The node consists of 
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a massive centre, + 4,5 x 2,5 mm 2, with extensions to 
the entrances of the -large veins. The fibres of this node 
are shorter and smaller than atria! fibres, and run indi
vidually into different directions. 

2. Of this anatomical sino -auricular node a small area is 
spontaneously active. The fibres around this area have a 
diastolic depolarisation, but are triggered by propagated 
action potentials from the spontaneously active area. 

3. The conduction velocity inside the node is slow; a relati
vely rapid conduction is takingplace into caudal direction. 

4. A premature (induced) action potential of the pacemaker 
fibres is followed by a slower diastolic depolarisation; 
this explains the prolonged post -extrasystolic diastole. 

5. The most important vagal effects are a slowing down of 
the diastolic depolarisation and an increase ofthe maximal 
diastolic potential. 

6. The vagal effects are stronger in true pacemaker fibres 
than in latent pacemaker fibres. This causes a " shift ofthe 
pacemaker site within the sino-auricular node. This shift 
is already demonstrabie when the interval between two 
succeeding heart beats is prolonged with about 10%. 

7. It is shown that two possible mechanisms to cause the 
stronger effect on the true pacemakers are present; an 
unequal distribution of acetylcholine liberated during v ag al 
stimulation, and a difference in sensitivity for acetylcho
line of the true and the latent pacemaker fibres. 
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STE LLINGEN 

1. De zogenaamde compensatoire pauze na supraventricu
laire extrasystoles wordt veroorzaakt door een vertraging 
van de prikkelvorming in de sino -auriculaire knoop. 

2. De aanpassing van het minuut-volume van het hart aan 
lichamelijke arbeid komt in de eerste plaats langs neuro
gene weg tot stand. 

3. De meting van de vitale capaciteit zonder bepaling van de 
éên -seconde waarde, zoals herhaaldelijk bij sport·-keu
ringen geschiedty is zinloos. 

(J.H.Comroe e. a., "The Lung"y Chicagoy 1962) 

4. De vondst van functioneel actief D. N. A. buiten de celkern 
wettigt de veronderstelling dat genetische informatie niet 
uitsluitend door middel van chromosomen -deling behoeft 
te worden overgedragen. 

(A. M. Kroon, Biochim. Biophys. Acta, 76, 165, 1963) 

5. Vasten is een gevaarlijke behandeling van vetzucht. 

6. In gevallen van perinatale sterfte waarbij een duidelijk 
pathologisch - anatomisch sub straat ontbreekt, dient aan 
het morfologisch onderzoek van het geleidings -systeem 
van het hart ruime aandacht geschonken te worden. 

7. Bij de behandeling van een endometriose -patîente met 
progestatieve stoffen dienen deze continu te worden toe
gediend vanaf de vijfde dag van de menstruele cyclus. 

(A. M. Cohen, Acad. Proefschrift, Amsterdam, 1964) 

8. De behandeling van het ulcus duodenî door middel van be
vriezing van de maagwand moet als een inadequate thera
pie worden beschouwd. 



9. In tegenstelling tot de opvattingvanDavis c.s. (1958) komt 
de negatieve summ ating potential in de cochlea tot stand 
na een meetbare latente tijd. 

(R. Kupperman, Acad. Proefschrift, Utrecht, 1965) 

10. De inrichting van de medische studie dient op korte ter
mijn zodanig gewijzigd te worden, dat aparte studie
richtingen geopend worden voor de algemene arts, de 
arts-specialist en de arts-onderzoeker; de keuze tussen 
practizerend arts en arts -onderzoeker dient reeds ge
maakt te worden na een algemeen georiënteerd kandi
daatsexamen. 

11. Indien men wil overgaan tot de instelling van een univer
sitaire opleiding in de lichamelijke opvoeding dient een 
keuze mogelijk te zijn tot het afleggen van een pedago
gisch en een fysiologisch georiënteerd doktoraalexamen. 

12. De instelling van een numerus clausus gebaseerd op de 
eindexamen - re sult at en is laakbaar. 

13. Het is onjuist tijdens practische oefeningen enigerlei 
pressie op de studenten uit te oefenen tot het doden van 
dieren. 
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