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DE T-GOLF: FYSIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE

De T-golf op het elektrocardiogram (ECG) is een weergave van de repolarisatie van de 
ventrikels. Afwijkingen in de repolarisatie en abnormale T-golven zijn geassocieerd met 
een hoger risico op levensbedreigende hartritmestoornissen.1,2,3,4 Er ontbreekt echter 
gedetailleerde kennis over de T-golf in relatie met het onderliggende repolarisatiepa-
troon. Dit proefschrift heeft als doel om sommige aspecten van de fysiologie en pa-
thofysiologie die ten grondslag liggen aan de T-golf op te helderen en te onderzoeken 
wat de effecten van verscheidene factoren (druk, medicijnen, autonome zenuwstelsel, 
positionele wijzigingen) op de T-golf morfologie zijn.

FYSIOLOGIE ONDERLIGGEND AAN DE T-GOLF

In Hoofdstuk 2 laten we zien dat, zelfs voor de normale T-golf, er een hiaat bestaat in 
de relatie tussen de T-golf morfologie en het onderliggende repolarisatiepatroon. Wij 
beschrijven de eerste volledige correlatie tussen lokale repolarisatie en de bijbehorende 
elektrocardiografische T-golf. Repolarisatieheterogeniteit in het gehele hart, en niet 
zozeer de heterogeniteit langs een enkele anatomische as, is bepalend voor de T-golf.

De noviteit in dit hoofdstuk is dat het laat zien dat repolarisatie een niet-lineair proces 
is waarin op het moment van de top van de T-golf slechts 25% van het ventrikel is gerepo-
lariseerd. Vanuit deze resultaten concluderen wij dat het eerste deel van de normale T-golf 
voornamelijk afhankelijk is van verschillen in de actiepotentiaalmorfologie (d.w.z. als re-
sultaat van fase 1 en 2 van de actiepotentiaal). Het laatste deel van de T-golf wordt daarom 
voornamelijk verklaard door verschillen in het steilste deel van de repolarisatie (fase 3). Wij 
veronderstellen dat afwijkingen in het gedeelte na de top van de T-golf kunnen wijzen op 
relevante veranderingen in de heterogeniteit in fase 3 repolarisatie. Deze veranderingen 
hebben invloed op de gevoeligheid voor ritmestoornissen. Een langer Ttop-tot-Teind-
interval is inderdaad geassocieerd met plotse hartdood.3 Aan de andere kant, beseffen we 
dat repolarisatieheterogeniteit niet de enige voorwaarde is voor het initiëren van re-entry.5

De normale T-golf heeft een langere begin-tot-piek duur dan een piek-tot-eind 
duur. Op basis van onze resultaten leiden we af dat het interval van verschillen in de 
actiepotentiaal(AP)-plateaufase langer is dan die van de verschillen in volledige repo-
larisatiemomenten. De symmetrie van de T-golf kan daarom informatie geven over het 
verloop van het AP-plateau. Wij veronderstellen dat als de morfologie van de AP meer 
op een blokgolf lijkt, het interval van AP-plateauverschillen zal verkorten, terwijl het 
interval waarin verschillen in volledige repolarisatie optreedt onveranderd zal blijven. 
Dit kan resulteren in een symmetrische T-golf. Gedurende een hyperkaliëmie is fase 3 
van de AP inderdaad steiler6 en zijn er symmetrische T-golven aanwezig.7
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Hoewel de resultaten werden verkregen uit varkensharten, lijken de activatie- en 
repolarisatiepatronen en de T-golf behoorlijk op hetgeen beschreven is bij de mens.8,9,10 
Echter, om te bevestigen dat het mechanisme dat beschreven is in dit proefschrift ook 
geldt voor T-golven bij de mens, is het nodig om de experimenten in menselijke harten 
te herhalen.

MODuLATIE DOOR LINkERVENTRIkELDRuk

Rek beïnvloedt de actiepotentiaalduur en speelt een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van ritmestoornissen.11 Deze modulatie is bekend als mechano-elektrische kop-
peling (MEC) en ontstaat door rek-geactiveerde kanalen die zich in de celmembraan 
bevinden.12 Omdat veel studies zich richtten op de rekeffecten in zieke harten, waren 
wij geïnteresseerd in het MEC effect van fysiologische druk binnen het normale hart. 
Hoofdstuk 3 toont de resultaten van de invloed van fysiologische linkerventrikel (LV) 
druk op repolarisatie en actiepotentiaalduur. De nieuwigheid van deze studie is dat wij 
de LV vrije wand of het septum stimuleerden opdat de timing van de activatie (en tevens 
repolarisatie) ten opzichte van de drukgolf veranderde, waarbij het myocardiale sub-
straat (d.w.z. elektrische en mechanische eigenschappen) onveranderd bleef. Resultaten 
in dit hoofdstuk tonen aan dat de aanwezigheid van LVdruk repolarisatie in het hart 
synchroniseert. Deze synchronisatie vindt plaats doordat de repolarisatie van de intrin-
sieke vroeg-repolariserende cardiomyocyten meer verlengt wordt dan de repolarisatie 
van de intrinsieke laat-repolariserende cardiomyocyten. Bij een korte cycluslengte kan 
dit in de intrinsieke laat-repolariserende cardiomyocyten zelfs tot een verkorting van 
de repolarisatie leiden. Deze resultaten impliceren dat systolische druk, binnen fysiolo-
gische grenzen, heterogeniteit in repolarisatie reduceert middels mechano-elektrische 
koppeling. Wij suggereren dat dit de T-golf zal versmallen (zie Figuur 1) en het hart kan 
beschermen tegen ritmestoornissen. Het ontbreken van een LVdruk verkort de repolari-
satie en vergroot de dispersie in repolarisatie, welke beiden kritische voorwaarden zijn 
voor de initiatie van re-entry.13 De systolische druk is vaak laag bij een kortgekoppelde 
premature slag en kan derhalve, middels mechano-elektrische koppeling, de T-golf 
verbreden en de gevoeligheid voor ritmestoornissen verhogen. Dit vormt vooral een 
risico in een reeds aangedaan hart. Het impliceert dat een tweede premature slag meer 
aritmogeen is dan een eerste premature slag. Janse et al hebben getoetst of een tweede 
premature slag geassocieerd is met meer heterogeniteit in de refractaire perioden.14 Dit 
bleek niet het geval te zijn, maar dat valt te verklaren door het gegeven dat deze experi-
menten werden uitgevoerd in Langendorff geperfundeerde varkensharten, waarbij een 
linkerventrikeldruk afwezig is. De timing van de drukgolf ten opzichte van het moment 
van repolarisatie is ook belangrijk voor de mate van verlenging van repolarisatie. Dit kan 
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relevant zijn in ziektes waarbij de timing van de drukgolf mogelijk verschoven is ten 
opzichte van de repolarisatiemomenten.

De meerderheid van de studies beschrijft enkel MEC effecten op de actiepotentiaalduur 
en repolarisatie, maar het is ook relevant om te weten hoe de door rek-geïnduceerde 
veranderingen in repolarisatie zijn te vertalen naar het ECG. Hoofdstuk 4 beschrijft 
de invloed van LVdruk op zowel het STT segment van het ECG als ook op de onderlig-
gende repolarisatie. De resultaten laten zien dat toename in LV druk resulteert in een 
geringe verlening van de repolarisatie in de LV, maar niet tot een verlenging in de RV, 
wat leidt tot grotere interventriculaire dispersie in RT. Dit leidde tot grote toenames 
in de amplitude van de STT integralen en QT intervallen, zonder dat het patroon van 
de STT integraalkaarten veranderde. Verlenging van het QT interval was groter dan de 
verlenging van de repolarisatie. Deze discrepantie impliceert dat de toename van de 
druk hoofdzakelijk de morfologie aan het einde van de actiepotentiaal verandert. Dit 
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Figuur 1: Voorgestelde fysiologie en pathofysiologie van de T-golf. LV= linkerventrikel; RV= rechterventri-
kel; RT= repolarisatietijd; ∆APplateau = verschillen in actiepotentiaal(AP)-plateau; ∆RT = verschillen in re-
polarisatiemomenten (aangeduid met de stippen in de AP); GNa= geleidbaarheid van natriumstroom; Psys= 
systolische druk; Pdias= diastolische druk; dRTinter= interventriculaire dispersie in RT; IKr= snel activerende 
component van de ‘delayed rectifier’ kaliumstroom; IKs= traag activerende component van de ‘delayed rec-
tifier’ kaliumstroom; HF= hartfrequentie
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komt overeen met de AP-verlenging die lijkt op een afterdepolarisatie zoals beschreven 
door Franz et al.15 Wij concluderen dat een verhoogde diastolische druk eveneens de 
systolische druk laat stijgen en een kleine verlenging van repolarisatiemomenten tot 
gevolg heeft. Bovendien resulteert dit in een iets grotere verlenging van de QT interval-
len en een toename van de amplitude van het STT segment op het ECG (zie Figuur 1).

Beide studies over de LVdruk effecten in overweging nemende, suggereren wij dat de 
T-golf morfologie van toegevoegde waarde kan zijn binnen cardiale resynchronisatie-
therapie (CRT). Bij patiënten met hartfalen is CRT gericht op het synchroniseren van de 
hartcontractie om de ejectiefractie te verhogen.16 Synchronisatie kan echter resulteren 
in extreme spanningspatronen in het hart die het hart onbedoeld gevoeliger kan ma-
ken voor ritmestoornissen. De T-golf morfologie kan mogelijk indicatief zijn voor deze 
extreme spanningspatronen om vervolgens het risico op ritmestoornissen voorspellen. 
Het is reeds aangetoond dat CRT ritmestoornissen kan opwekken.17 Tevens is gebleken 
dat een verlengd Tpiek-tot-Teind-interval een onafhankelijke voorspeller is voor terecht 
gegeven ICD-therapie.18 Een gedetailleerde analyse van de relatie tussen T-golf morfo-
logie en spanningspatronen binnen hartfalen patiënten is nodig om de voorspellende 
waarde ervan op ritmestoornissen te bepalen. Omdat het activatiepatroon de T-golf 
morfologie aanzienlijk beïnvloed, moet deze ook in beschouwing worden genomen.

PATHOFYSIOLOGIE ONDERLIGGEND AAN DE T-GOLF

In dit proefschrift beschrijven we enkele ECG afwijkingen die gerelateerd zijn met abnor-
male repolarisatie. In Hoofdstuk 5 trachten wij het mechanisme achter de inferolateral 
J-golven te doorgronden. In de literatuur bestaat er controverse of het mechanisme 
dat ten grondslag ligt aan inferolaterale J-golven gebaseerd is op depolarisatie dan wel 
repolarisatie. De resultaten van dit hoofdstuk ondersteunen de depolarisatiehypothese, 
aangezien we laten zien dat een geleidingsvertraging in de laterale regio van de LV 
J-golven op het ECG kan veroorzaken. In ditzelfde model leidt een regionale toename 
van de voorbijgaande buitenwaartse kaliumstroom (Ito) tot minder grote J-punt eleva-
ties. Echter, op basis van onze resultaten kunnen wij de rol van vroege repolarisatie of 
een combinatie van geleidings- en repolarisatieveranderingen niet volledig uitsluiten. 
Tevens hebben wij de rol van weefselgeleidbaarheid in het veroorzaken van J-golven 
getest. Een verminderde weefselgeleidbaarheid, bijvoorbeeld als gevolg van cellulaire 
ontkoppeling, resulteert in een lagere stroom die gegenereerd wordt door het activatie-
golffront en dit zal leiden tot een kleiner potentiaalvlak op het lichaamsoppervlak. Dif-
fuse fibrose leidt tot geleidingsvertraging en zou daarom J-golven kunnen induceren. 
Echter, zal de daarmee gepaard gaande verminderde weefselgeleidbaarheid de inductie 
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van J-golven minder waarschijnlijk maken. Op basis van deze resultaten suggereren wij 
dat geleidingsvertraging inferolateral J-golven kan veroorzaken en dat het ontstaan van 
J-golven kan afhangen van de weefselgeleidbaarheid, de grootte en de locatie van het 
aangedane gebied in het hart. Het model geeft geen verklaring voor de aritmogenese 
bij de door geleidingsvertraging veroorzaakte J-golven. Geleidingsvertraging is een van 
de voorwaarden voor het opstarten van re-entry.19 Daarom is het aannemelijk dat de 
regionale geleidingsvertraging het ontstaan van re-entry kan bevorderen.

Dit proefschrift biedt tevens inzichten in de elektrocardiografische afwijkingen in het 
lange QT syndroom (LQTS). Hoofdstuk 6 geeft een verklaring voor de ‘bifide’ (gespleten) 
morfologie van de T-golf in de patiënten met type 2 LQTS. Een verhoogde interventricu-
laire repolarisatiedispersie leidt tot bifide T-golven op het ECG, met vroegere repolarisa-
tie in het rechterventrikel en latere repolarisatie in het linkerventrikel. Alhoewel de data 
afkomstig zijn uit een model van een hond met een door medicijnen geïnduceerd LQT2 
syndroom, zijn er argumenten die op een soortgelijk mechanisme voor de mens wijzen. 
Ten eerste, de bifide morfologie van de T-golf is kenmerkend voor zowel aangeboren20 
als verworven21 LQTS in de mens. Bovendien, is er bij mensen met een bifide T-golf 
waargenomen dat de eerste T-golf piek groter is in de rechter precordiale afleidingen en 
de tweede T-golf piek groter is in de linker precordiale afleidingen.20 Deze configuratie 
van bifide T-golf toppen is overeenkomstig met onze suggestie dat de eerste top van 
de bifide T-golf de vroegere repolarisatie van de RV weerspiegelt en dat de tweede top 
van de bifide T-golf de latere repolarisatie van de LV weerspiegelt. Wij tonen ook aan dat 
de breedte van de T-golf, als surrogaat voor het tijdsinterval tussen de toppen van de 
bifide T-golf, sterk gecorreleerd is met de interventriculaire dispersie in repolarisatie. Het 
zou erg interessant zijn om in een klinische studie te onderzoeken of het tijdsinterval 
tussen de toppen van de bifide T-golf ook kan worden gecorreleerd met het risico voor 
ritmestoornissen.

Hoofdstuk 7 beschrijft de slag-op-slag aanpassing van de QT en TQ (= diastolische 
interval op ECG) intervallen als reactie op snel opstaan in LQT1 en LQT2 patiënten en in 
controles. De resultaten laten een grote en voorbijgaande verkorting van TQ intervallen 
zien als reactie op een versnelling van de hartslag. Deze TQ-verkorting was niet verschil-
lend tussen LQT patiënten en controles. De geleidelijke en kleinere aanpassing in QT 
intervallen verschilt wel tussen de groepen, waarbij de QT-verkorting sterker was bij 
controles dan bij LQT1 patiënten en met geringe QT-verkorting of zelfs QT-verlenging 
in LQT2 patiënten. Als direct gevolg hiervan worden in alle groepen de QTc intervallen 
plotseling langer (‘QT-stretching’) in de eerste periode na het opstaan. QT-stretching is 
onzes inziens een onjuist benaming voor het fysiologische gevolg van opstaan vanuit 
een liggende positie. Het effect van opstaan is juist een weergave van een gebrek aan 
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onmiddellijke aanpassing van het QT interval aan een verandering in hartslag en niet 
een weergave van een abnormale verlenging van het QT interval. Viskin et al22 gaf in een 
eerdere studie ook al eens commentaar op dit punt.

We beschrijven dat de periode die volgt op de acute TQ-verkorting mogelijk beter on-
derscheid maakt tussen groepen. Op basis van deze resultaten maken wij aannemelijk 
dat de QT/TQ-crossover maat, of verschillende QT- en TQ-waarden, tijdens een liggen-
staan test mogelijk van aanvullende onderscheidende waarde kan zijn voor de diagnose 
van LQTS, vooral bij patiënten met een normale QTc in rust. Enige voorzichtigheid is 
echter geboden bij de directe toepassing van deze maat in de kliniek, omdat personen 
in onze studiegroepen niet geselecteerd zijn op basis van een normale QTc-waarde in 
rust. Middels deze studie willen wij onze zorgen uiten over het gebruik van QTc-waarden 
in dynamische condities, aangezien de QTc normaliter gebaseerd is op steady-state 
condities.23

Hoofdstuk 7 beschrijft tevens de verschillen in restitutielijnen tussen LQT patiënten 
en controles. We concluderen dat de restitutiehellingen steiler zijn in LQT1 patiënten 
vergeleken met LQT2 patiënten en controles. Een restitutiehelling groter dan 1 is geas-
socieerd met een verhoogd risico voor ventriculaire ritmestoornissen.24 Coronel et al 
toonde echter aan dat de kritieke waarde van 1 voor een restitutiehelling niet noodza-
kelijk is voor het initiëren van re-entry.5 Juist de combinatie van geleidingsvertraging 
en restitutie-eigenschappen van het vroeg-repolariserende weefsel is cruciaal voor het 
ontstaan van re-entry.5 Dit impliceert dat ook voor LQT patiënten een steilere restitutie-
helling pas aritmogeen zou zijn wanneer ook een bepaalde activatievertraging optreedt.

TRANSMuRALITEIT EN DE T-GOLF

Vele cardiologische leerboeken beschrijven de T-golf als een resultante van transmu-
rale dispersie van repolarisatie waarbij de epicardiale laag eerder repolariseert dan de 
endocardiale laag. In dit proefschrift laten we zien dat in een intact hart transmurale 
dispersie van repolarisatie klein is en slechts een marginale rol speelt in het ontstaan van 
de T-golf. Al eerder hebben anderen de rol van transmuraliteit onderzocht, en zij conclu-
deerden ook dat de transmurale dispersie in repolarisatie en actiepotentiaalduur in het 
intacte hart klein is.25,26,27,28,29 Vervolgens suggereerden zij dat dit een geringe bijdrage 
zou leveren aan de genese van de T-golf. Wij hebben de repolarisatiegradiënten in het 
gehele hart en de T-golf op het ECG tegelijkertijd gemeten en de resultaten bevestigen 
de bovengenoemde suggestie. Ik stel daarom voor om de leerboeken betreffende de 
beschrijving van de ontstaanswijze van de T-golf te herzien, waarbij de inzichten die uit 
dit proefschrift voortvloeien in beschouwing moeten worden genomen.
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IMPLICATIE VOOR DE MORFOLOGIE VAN DE T-GOLF

Figuur 1 is een samenvattende weergave van de fysiologie en pathofysiologie on-
derliggend aan de T-golf welke is gebaseerd op de studies die in dit proefschrift zijn 
beschreven. De afbeelding laat een normale T-golf (zwarte lijn) zien, met een langer 
begin-tot-piek-interval dan een piek-tot-eind-interval. Het eerstgenoemde interval 
(licht grijze gebied) wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in de actiepotenti-
aalvorm (∆AP) en in mindere mate door verschillen in volledige repolarisatiemomenten 
(∆RT). Het Tpiek-tot-Teind-interval (donker grijze gebied) is voornamelijk het gevolg van 
verschillen in de volledige repolarisatiemomenten van de meerderheid (ongeveer 75%) 
van het hart.

Druk kan de T-golf moduleren. Het verlies van een relevante systolische LVdruk (Psys 
van LV) zal een meer heterogene repolarisatie in het hart genereren wat vervolgens 
resulteert in een bredere T-golf (lichtgroen gebied). Een toename van de diastolische 
LVdruk (Pdias van LV) zal voornamelijk invloed hebben op het einde van de AP morfologie 
en leidt tot een kleine verlenging van de repolarisatie. Dit zal leiden tot langere QT 
intervallen (als gevolg van een langere ‘staart’) en een grotere amplitude van de T-golf 
(donkergroen gebied).

Geleidingsvertraging, bijvoorbeeld als gevolg van een verminderde natriumgeleid-
baarheid (GNa), in de laterale LV-regio van het hart veroorzaakt J-golven (‘notch’ of ‘slur’) in 
de inferolateral afleidingen van het ECG (blauwe lijn). De J-golf amplitude zal afhankelijk 
zijn van de weefselgeleidbaarheid in het hart, waarbij een lagere weefselgeleidbaarheid 
de amplitude kan verminderen.

Interventriculaire dispersie in repolarisatie draagt bij aan een bifide morfologie van 
de T-golf. Een verlies aan IKr, in LQT2 patiënten, kan leiden tot een verhoogde interven-
triculaire dispersie in repolarisatie (dRTinter), wat resulteert in een bifide T-golf (rode 
lijn). De eerste top van de bifide T-golf zal worden gegenereerd door repolarisatie in de 
rechterventrikel en de tweede top zal worden gegenereerd door repolarisatie in de LV.

LQT patiënten hebben een verminderde dynamiek in QT als reactie op een versnel-
ling van de hartslag. In het normale hart (zwarte gestreepte lijn) zal een bepaalde ver-
korting van het TQ interval (d.w.z. diastolische interval op het ECG) leiden tot voldoende 
verkorting van het QT interval. Met eenzelfde TQ-verkorting hebben LQT1 patiënten een 
gematigde QT-verkorting (zwarte stip-gestreepte lijn) en LQT2 patiënten een kleine QT-
verkorting en zelfs een kleine QT-verlenging (zwarte stippellijn). De verschillen in T-golf 
morfologie tussen LQT1 en LQT2 zijn in de figuur buiten beschouwing gelaten.
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