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AUTONOME EN ChIRURGISChE MODIFICATIE vAN 
ATRIUMFIBRILLEREN

Atriumfibrilleren (AF) is een complexe hartritmestoornis die ontstaat uit een samenspel 

van verschillende pathofysiologische mechanismen.1 In de afgelopen jaren hebben 

computermodellen, diermodellen en studies in patiënten meer inzicht gegeven in 

deze verschillende pathofysiologische factoren. Het integreren van de resultaten van 

deze verschillende onderzoeken in een uniform model is moeilijk door de inherente 

beperkingen van elke onderzoeksmethode. Innovatieve laboratorium technieken zoals 

optical mapping en nieuwe behandelingsmogelijkheden zorgen voor nieuwe kansen om 

translationeel onderzoek uit te voeren naar AF. Het doel van dit proefschrift is om de 

rol van het autonome zenuwstelsel in de pathofysiologie van AF te bestuderen in de 

humane fibrotische atria en om de rol van minimaal invasieve chirurgie met autonome 

modificatie als behandeling van AF te onderzoeken. In het inleidende hoofdstuk 1 geven 

we een algemene introductie over AF. We bespreken de gevolgen voor de patiënt en 

de hoge belasting van AF op het gezondheidszorgbudget. Daarnaast beschrijven we de 

complexe multifactoriële origine van de ziekte. We bespreken de belangrijke strategieën 

in de behandeling van AF, die is gericht op het voorkomen van complicaties en klachten. 

Tenslotte benoemen specifiek we de verschillende behandelingsstrategieën en inva-

sieve behandelingsmogelijkheden.

Autonome modificatie van atriale en ventriculaire ritmestoornissen

In hoofdstuk 2 beschrijven we de invloed van het autonome zenuwstelsel op het 

uitlokken en onderhouden van atriale en ventriculaire ritmestoornissen. Anatomische 

studies laten zien dat het intrinsieke cardiale autonome zenuwstelsel bestaat uit een 

netwerk van parasympatische en sympathische zenuwen die met elkaar in verbinding 

staan, zowel op het niveau van de atria als de ventrikels.2,3 De parasympatische zenuw-

vezels komen voort uit de nervus vagus en de sympathische zenuwen uit het ganglion 

stellatum. De voornaamste functie van het autonome zenuwstelsel is regulatie van de 

hartfrequentie en de AV-nodale geleiding. Echter, een verhoogde activiteit van het para-

sympatische en/of sympathische zenuwstelsel kan een pro-artimogeen effect hebben op 

de elektrofysiologie van het myocard van de atria en pulmonaal venen.4 Waar in de atria 

het parasympatisch zenuwstelsel domineert heeft in de ventrikels het sympathische 

zenuwstelsel een belangrijke rol in het ontstaan van ritmestoornissen. We bespreken 

nieuwe methoden om het autonome zenuwstelsel in kaart te brengen middels beeld-

vorming en elektrofysiologische onderzoek. Beeldvorming van de activiteit van het au-

tonome zenuwstelsel is mogelijk met nucleair onderzoek, in het bijzonder met I-123MIBG 

scans. Deze techniek geeft ons mogelijk meer inzicht in betrokken mechanismen en 

behandeldoelen. I-123MIBG scans hebben niet voldoende resolutie om de lokale atriale 
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innervatie en denervatie in beeld te brengen en worden op dit moment vooral gebruikt 

voor de diagnostiek bij ventriculaire ritmestoornissen. De effecten van het intrinsieke 

autonome zenuwstelsel op de atria kunnen wel worden geïdentificeerd door stimulatie 

en elektrofysiologisch onderzoek van de ganglion plexus.5 Betrouwbare determinatie 

van de activiteit van het intrinsieke autonome zenuwstelsel en meetbare eindpunten 

voor de behandeling gericht op modificatie van het autonome zenuwstelsel, kunnen een 

nieuwe ontwikkeling teweegbrengen in de behandeling van ritmestoornissen. Tenslotte 

beschrijven we nieuwe technieken die de intrinsieke en extrinsieke componenten van 

het autonome zenuwstelsel modificeren om atriale en ventriculaire ritmestoornissen te 

behandelen. Ablatie van de ganglion plexus is veelbelovend als (aanvullende) behande-

ling van AF.6 Nieuwe invasieve behandelingsmogelijkheden die gericht zijn op het extrin-

sieke cardiale autonome zenuwstelsel zoals laag intensiteit vagale stimulatie met een 

extracardiale zenuwstimulator of renale denervatie, gericht op de sympathische plexus 

rondom de nierarteriën, zijn mogelijk interessante toekomstige behandelingsopties voor 

zowel AF als ventriculaire ritmestoornissen.7–9 Invasieve modificatie van het extrinsieke 

cardiale autonome zenuwstelsel is geassocieerd met het risico op complicaties. Lopende 

klinische studies kunnen niet alleen de uitkomst van dergelijke procedures verbeteren, 

maar kunnen ook het begrip van de onderliggende interacties tussen het autonome 

zenuwstelsel en de atriale en ventriculaire ritmestoornissen inzichtelijker maken.

DEEL 1: DE ROL vAN ATRIALE FIBROSE EN hET AUTONOME 
zENUwSTELSEL IN DE PAThOFySIOLOGIE vAN ATRIUMFIBRILLEREN

Verschillende pathofysiologische mechanismen die elkaar beïnvloeden kunnen lei-

den tot AF. Bovendien leidt AF zelf tot elektrofysiologische, structurele en autonome 

veranderingen van de atria.10,11 Het is onduidelijk hoe deze remodelering van de atria 

het onderliggende mechanisme van AF verder beïnvloedt. Zowel interstitiële fibrose 

als het autonome zenuwstelsel spelen een belangrijke rol in AF en zijn onafhankelijk 

van elkaar uitvoerig onderzocht. Interstitiële fibrose is geassocieerd met AF en leidt 

tot een substraat voor AF, maar het gebruik van medicatie en toenemende leeftijd van 

de patiënten beïnvloeden daarbij de effecten van het autonome zenuwstelsel op de 

atria.12,13 Hoe deze verschillende oorzaken van AF elkaar beïnvloeden is niet duidelijk. 

Proefdierstudies en computermodellen zijn noodzakelijk om de observaties uit studies 

met patiënten te onderzoeken en de geïsoleerde onderliggende mechanismen te begrij-

pen. Een grote beperking in deze modellen is dat ze geen rekening kunnen houden met 

de complexiteit van AF bij mensen. Aan de andere kant missen humane experimenten 

de strenge gecontroleerde omstandigheden die experimenteel onderzoek biedt. De 

combinatie en integratie van de verschillende uitkomsten uit zowel experimenteel als 
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klinisch onderzoek is derhalve noodzakelijk om de complexe pathofysiologie van AF te 

ontrafelen.

het fibrotische substraat van humaan atriumfibrilleren

In patiënten met AF wordt er een aanzienlijke hoeveelheid fibrose in atria gevonden, 

hetgeen een belangrijke oorzaak is van de geleidingsproblemen die bij AF zijn beschre-

ven.1,14 Interstitiële fibrose heeft een direct en indirect aritmogeen effect. Directe koppe-

ling tussen fibroblasten en cardiomyocyten leidt tot een toegenomen passief elektrische 

lading van de cardiomyocten, hetgeen uiteindelijk pro-aritmogeen blijkt in experimen-

tele studies.15 Myofibroblasten, specifieke fibroblasten die in respons op pathologische 

stimuli uit fibroblasten differentiëren, kunnen koppelen aan cardiomyocyten en voor 

dit mechanisme verantwoordelijk zijn. Ook dragen zij bij aan uitgebreide fibrotische 

veranderingen.16 Fibrose kan ook pro-aritmogeen zijn doordat de extracellulaire col-

lageen hoeveelheid wordt vergroot, waardoor de atriale myocyten van elkaar worden 

gescheiden zodat de afstand die de activatiegolf moet afleggen wordt vergroot.17 Het 

effect van de hoeveelheid en organisatie van fibrose op atriale geleiding in de mens is 

onbekend. In hoofdstuk 3 onderzoeken we de hoeveelheid en organisatie van interstiti-

ele fibrose en kijken we naar het effect van interstitiële fibrose op geleidingseigenschap-

pen in 35 linker hartoren van patiënten met AF. We zien dat de hoeveelheid fibrose niet 

gerelateerd is aan de geleidingsnelheid of -eigenschappen van het humane myocard. De 

longitudinale geleidingsnelheid (parallel aan de vezelrichting) is echter hoger in linker 

hartoren met dikke in vergelijking met dunne collageen strengen, wat kan duiden op 

toegenomen scheiding tussen bundels van cardiomyocyten. De dikke collageen stren-

gen worden vaker aangetroffen bij patiënten met persisterend AF. Daarnaast worden 

gebieden van activatie blokkade gevonden, die tot kronkelende (“zig-zag”) geleiding 

leiden. Meer uitgesproken geleidingsvertraging wordt gezien na kort-gekoppelde stimuli. 

In de aanwezigheid van kort-gekoppelde stimuli worden lijnen van geleidingsblokkade 

waargenomen, die niet aanwezig zijn onder normale baseline stimulatie (en dus functi-

onele lijnen van geleidingsblokkade zijn). Fibroblasten worden door het gehele linker 

hartoor gezien en het aantal fibroblasten is geassocieerd met de aanwezigheid van 

dikke collageen strengen. Myofibroblasten worden niet gezien in de linker hartoren van 

deze patiënten. Uit onze observaties blijkt dat de organisatie en niet de hoeveelheid 

fibrose geassocieerd is met geleidingsveranderingen in het linker hartoor. De gevonden 

veranderingen kunnen heterogene geleiding veroorzaken, door voortgeleiding van het 

activatiefront rondom niet prikkelbare barrières. Door het ontstaan van unidirectioneel 

geleidingsblokkade en re-entry is er een aritmogeen substraat dat bijdraagt aan zowel 

het ontstaan als voortbestaan van AF.
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Geleidingsveranderingen door het autonome zenuwstelsel in humane atria

Beide atria zijn bedekt met kleine parasympatische en sympathische zenuwvezels, met 

name geconcentreerd rondom de pulmonaal venen.2,3 De ganglion plexus zijn een ver-

zamelpunt van zenuwvezels en ganglia.2 Het is onbekend of stimulatie van de ganglion 

plexus, en dus van de autonome zenuwen, een effect heeft op de atriale geleiding in 

patiënten met AF. Geleidingsveranderingen zouden pro-aritmogeen kunnen zijn in pati-

enten met AF gerelateerde remodelering van de atria. In hoofdstuk 4 beschrijven we de 

effecten van hoogfrequente stimulatie van de rechts anterieure ganglion plexus op zowel 

hartfrequentie, AV-nodale geleiding en atriale geleidingseigenschappen in 25 patiënten 

die een thoracoscopische ingreep voor AF ondergaan. Gedurende de thoracoscopische 

operatie wordt, tijdens sinusritme, de rechts anterieure ganglion plexus gestimuleerd 

met 16Hz, met toenemende output van de pacemaker 1 naar 2 en 5 mA. Unipolaire elek-

trogrammen worden geregistreerd op het rechteratrium en de rechter pulmonaal vene 

met behulp van een 48-punts electrode. Met de 48 lokale activatiemomenten worden 

activatiekaarten gemaakt waarin geleidingseigenschappen kunnen worden gemeten. In 

deze patiënten is er een kortdurende afname in hartfrequentie te zien tijdens hoogfre-

quente stimulatie, waarbij de afname in frequentie groter is bij hogere pacing output. De 

AV-nodale geleiding is onveranderd gedurende stimulatie van de ganglion plexus. De 

intra-atriale geleiding, lokale geleidingstijden en de inhomogeniteit van de geleiding van 

zowel atrium myocard als pulmonaal venen nemen zowel toe als af door hoogfrequente 

stimulatie van de ganglion plexus. Dit is mogelijk gemedieerd door of een parasympati-

sche of een sympathische respons of door beide. Lokale activatietijden nemen toe in de 

meerderheid van patiënten die betablokkers gebruiken. Deze bevindingen impliceren 

dat het parasympatisch zenuwstelsel mogelijk de waargenomen geleidingsvertraging 

induceert bij patiënten met AF. In tegenstelling tot de veranderingen van de hartfre-

quentie, persisteert de verandering van de geleidingseigenschappen gedurende langere 

tijd. Onze studie ondersteunt de gedachte dat ganglion plexus ablatie kan bijdragen 

aan het verminderen van het aritmogene substraat voor AF. Niet alleen door preventie 

van triggered activity uit de pulmonaal venen, maar ook door preventie van autonome 

modificatie van de geleiding.

In hoofdstuk 5 hebben we de invloed van het parasympatische zenuwstelsel op 

de geleidingseigenschappen van de atria nader onderzocht. Linker hartoren worden 

gedurende thoracoscopische chirurgie voor AF geamputeerd, en naar een superfusie 

opstelling in het laboratorium getransporteerd. Na equilibratie, worden de geïsoleerde 

hartoren geladen met een fluorescente dye waarvan de fluorescente eigenschappen sa-

menhangen met de membraanpotentiaal. Hierdoor kan met hoge resolutie in elke pixel 

de actiepotentiaal worden gemeten middels optical mapping. Met de activatietijden kun-

nen activatiekaarten gemaakt worden van 100x100 pixels waarmee geleidingsnelheden 

kunnen worden berekend. Geleidingsblokkade wordt gekwantificeerd door analyse van 
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activatiekaarten voor en na superfusie met acetylcholine, de belangrijkste parasympati-

sche neurotransmitter. In deze studie neemt de dispersie van geleiding toe na superfusie 

met acetylcholine in vergelijking met controle experimenten, in het bijzonder na kort-

gekoppelde extrastimuli. Daarnaast worden er na superfusie met acetylcholine meer 

lijnen van geleidingsblokkade gezien. Geleidingsblokkade wordt vaker gezien na kort 

gekoppelde stimuli met een koppelingsinterval dicht bij de effectief refractaire periode. 

Veranderingen van de richting van het dominante activatiefront wordt alleen gezien in 

hartoren die zijn blootgesteld aan acetylcholine. Het optreden van geleidingsblokkade 

is onafhankelijk van veranderingen in longitudinale en transversale geleidingssnelheid. 

Activatietijden nemen toe naarmate het koppelingsinterval van de premature stimulus 

korter wordt, zowel in acetylcholine als in controle experimenten. Acetylcholine super-

fusie beïnvloedt de effectieve refractaire periode niet. De observaties in deze hartoren 

van patiënten met AF suggereren dat acetylcholine dispersie van geleiding en unidirec-

tioneel geleidingsblokkade induceert, vooral na kort-gekoppelde stimuli. Acetylcholine 

beïnvloedt derhalve de stabiliteit van geleiding en faciliteert het optreden van re-entry.

Mogelijke mechanismen van geleidingverandering door het 
parasympatische zenuwstelsel in het fibrotische humane atrium

Het is bekend dat acetylcholine leidt tot verkorting van de actiepotentiaalduur door ac-

tivatie van de inward rectifier K+ stroom IKAch.18 In eerdere proefdierstudies is geen effect 

van parasympatische stimulatie op geledingseigenschappen beschreven.19 Wij zagen 

wel een verandering van de geleidingseigenschappen in weefsel van patiënten met AF 

na parasympatische stimulatie door hoogfrequente stimulatie van de ganglion plexus of 

door acetylcholine superfusie. Het is hierbij van belang om te realiseren dat de atria van 

de patiënten in onze studies een grote hoeveelheid complexe fibrose bevatten. Hierin 

verschillen deze atria van atria in veel proefdiermodellen. De aanwezigheid van dikke 

interstitiële fibrotische septa alleen kan heterogeniteit van geleiding veroorzaken door 

voortgeleiding van het activatiefront rondom niet prikkelbare barrières, in het bijzonder 

na kort-gekoppelde stimuli. De elektrofysiologische veranderingen die worden geïndu-

ceerd door parasympatische stimulatie kunnen verdere geleidingsvertraging en -blok-

kade faciliteren in dit fibrotisch substraat. De pro-aritmogene effecten van acetylcholine, 

kunnen dus meer uitgesproken zijn in structureel veranderde atria in vergelijking met 

normale gezonde atria.20,21 We postuleren hieronder enkele theorieën over hoe het pa-

rasympatisch zenuwstelsel de geleidingseigenschappen in de fibrotische humane atria 

kan beïnvloeden:

1) Directe elektrofysiologische effecten: Acetylcholine activeert de inward rectifier K+ 

stroom IKAch die leidt tot een verkorting in de actiepotentiaalduur maar ook tot hy-

perpolarisatie van de rustmembraanpotentiaal. Deze hyperpolarisatie vermindert de 

excitabiliteit van een cardiomyocyt doordat een grotere potentiaalverandering nodig 
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is om de activatiedrempel te bereiken.22,23 Bovendien zorgt een snelle repolarisatie 

na de fase 0 van de actie potentiaal door stimulatie van de inward rectifier K+ stroom 

voor een afgenomen plateau fase en afgenomen repolarisatie duur. De netto potenti-

aal gradiënt tussen de cardiomyocyten wordt kleiner en derhalve is de stabiliteit van 

geleiding afgenomen.

2) Heterogeniteit van parasympatische effecten: In onze studies hebben we een 

toegenomen dispersie van geleiding gezien na parasympatische stimulatie. Hete-

rogene veranderingen van geleiding faciliteren unidirectioneel geleidingsblokkade. 

Anatomische studies hebben aangetoond dat de verdeling van de parasympatische 

zenuwvezels in de atria heterogeen is.24,25 Ook wordt bij parasympatische stimula-

tie heterogene dispersie van de refractoriteit in de atria waargenomen.26,27 Aan de 

andere kant kan de dichtheid van IKAch regionaal verschillen of kunnen er regionale 

verschillen in de gevoeligheid voor acetylcholine zijn die mogelijk kunnen resulteren 

in een heterogeen effect van parasympatische stimulatie.28,29

3) Effect op intercellulaire koppeling: Afgenomen fosforylering van connexinen na 

toediening van acetylcholine is beschreven, hetgeen kan leiden tot een afgenomen 

functie of expressie van connexine 40 en 43.30–33 Afgenomen intercellulaire koppe-

ling, resulterend in een toegenomen dispersie van geleidingssnelheid en geleidings-

blokkade, kan mogelijk een indirect effect zijn van acetylcholine. Er is echter niet veel 

bekend over de effecten van acetylcholine op connexine 40, de meest voorkomende 

connexine in de atria.34

Verder onderzoek is noodzakelijk om deze hypothesen te toetsen. Het is belangrijk 

te vermelden dat deze theorieën elkaar niet uitsluiten en dat ook een gecombineerd 

mechanisme onze observaties kan verklaren.

DEEL II:  ChIRURGISChE ABLATIE EN AUTONOME MODIFICATIE vAN 
DE ATRIA IN DE BEhANDELING vAN ATRIUMFIBRILLEREN

De behandeling van AF is een uitdaging voor de cardioloog, ondanks toenemende 

farmacologische en technologische opties. Hoewel de vroege studies van pulmonaal 

venen isolatie met katheterablatie veelbelovend waren, is de kans op succes na een 

enkele procedure 57 tot 77% bij een niet gestandaardiseerde follow up.35,36 Dit kan 

deels verklaard worden doordat bij de meeste patiënten met recidieven de ablatie 

lijnen niet volledig zijn.37 Het is moeilijk om complete lijnen te creëren die een circulair 

transmuraal ablatie litteken rondom de pulmonaal venen vormen met een kleine ablatie 

katheter in een kloppend hart. Daarnaast kan oedeem van het weefsel mogelijk tot 

acuut maar niet persisterend geleidingsblokkade leiden. Additionele ablatielijnen die de 

atria compartimentaliseren en atriale marco-reentry tachycardiëen voorkomen, kunnen 
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worden gemaakt.38 Het is niet duidelijk of deze additionele ablatielijnen daadwerkelijk 

het succes percentage van de procedure vergroten. Er zijn studies die suggereren dat 

alleen pulmonaal venen isolatie even effectief is als de toevoeging van additionele 

ablatielijnen.39 Hoewel pulmonaal venen isolatie en additionele ablatielijnen potentieel 

voorkomen dat de ritmestoornis ontstaat en onderhouden wordt, veranderen ze niets 

aan de onderliggende pathofysiologische mechanismen. Om de onderliggende patho-

fysiologische factoren te beïnvloeden kan autonome modulatie verricht worden door 

ablatie van het intrinsieke cardiale zenuwstelsel zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het 

intrinsieke cardiale zenuwstelsel bestaat uit epicardiale zenuwen die de ganglion plexus 

vormen. Deze liggen in het epicardiale vetweefsel van de atria.2,40 Het benaderen en de 

ablatie van dit vetweefsel met ganglion plexus middels een endovasculaire benadering 

kan uitdagend zijn, omdat de ganglion plexus zich aan de epicardiale zijde van de atria 

bevinden. Verder bestaan er geen duidelijke meetbare eindpunten om de ablatie van 

ganglion plexus te beoordelen.

Minimaal invasieve chirurgie voor atriumfibrilleren

Thoracoscopische pulmonaal venen isolatie is een minimaal invasieve procedure. Deze 

chirurgische procedure probeert om het succes percentage van de open chirurgische 

behandeling te combineren met een minder invasieve ingreep en bestaat uit drie chirur-

gische incisies van 1 cm in plaats van een sternotomie en een cardiopulmonaire bypass 

gedurende de conventionele MAZE chirurgie.41 Een mogelijk bijkomend voordeel van deze 

epicardiale benadering is vervaardiging van een grondig ablatie litteken door de toepas-

sing van een bipolaire ablatieklem rond de pulmonaal venen en de mogelijkheid om de 

ganglion plexus te ableren. Tenslotte kan het risico op trombo-embolische complicaties 

van AF verminderd worden door het linker hartoor gedurende de ingreep te verwijderen.42

In een systematische review, hoofdstuk 6, analyseren we de eerste resultaten van 

minimaal invasieve chirurgie als behandeling van AF. Drieëntwintig studies zijn in deze 

analyse geïncludeerd. Deze studies beschrijven een succes percentage van 69% na 

een enkele procedure zonder antiaritmische medicatie en 79% met anti-aritmica na 

een jaar klinische follow-up. Door de epicardiale benadering van minimaal invasieve 

chirurgie treden er andere complicaties op dan tijdens katheterablatie. De mortaliteit 

van de ingreep is beperkt, in het bijzonder in vergelijking met overige hartoperaties, 

en verschilt niet van de mortaliteit bij katheterablatie. Chirurgische en post-procedurele 

complicaties komen frequent voor bij minimaal invasieve chirurgie. Het risico bestaat 

vooral uit peri-procedurele problemen. Deze complicaties kunnen verklaard worden 

door de complexiteit van de procedure en de leercurve van de operateur. Tezamen laten 

deze resultaten een veelbelovende rol voor minimaal invasieve chirurgie in de behande-

ling van AF zien. Uitkomsten kunnen verbeteren door standaardisatie van de techniek, 

lange termijn follow-up te verzamelen en een verbeterde selectie van patiënten. Net als 
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katheterablatie, is de procedure het meest effectief in patiënten met paroxysmaal AF. Op 

basis van deze review is het niet mogelijk een de meest effectieve atriale laesie set te 

bepalen of om de additionele waarde van ganglion plexus ablatie te beoordelen. Elektro-

fysiologische controle van de ablatie lijnen kan mogelijk een belangrijke rol spelen om 

het succes van deze ingreep te vergroten.

Elektrofysiologisch geleide thoracoscopische pulmonaal venen isolatie

In het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is er in 2008 een nieuwe hybride 

benadering voor minimaal invasieve chirurgie geïntroduceerd. Deze procedure kenmerkt 

zich door uitgebreide peri-procedurele elektrofysiologische verificatie van de thoraco-

scopische pulmonaal venen isolatie en ablatie van de ganglion plexus. Bij deze benade-

ring combineren de cardio-thoracaal chirurg en de elektrofysioloog elk hun expertise in 

de behandeling van AF. In hoofdstuk 7 worden de eerste resultaten van deze procedure 

beschreven. Eenendertig patiënten worden behandeld voor AF (16 paroxysmaal en 15 

persisterend AF) in deze studie. Patiënten met niet-paroxysmaal AF krijgen tijdens de 

procedure additionele ablatielijnen. De afwezigheid van AF wordt bepaald door een 

elektrocardiogram en een Holter registratie elke 3 maanden of gedurende symptomen 

van de aritmie. Alle antiaritmische medicatie wordt gestopt na 3 maanden. Na 1 jaar 

hebben 19 van de 22 patiënten (86%) geen recidieven van AF, atriale flutters of atriale 

tachycardiëen langer dan 30 seconden en gebruiken ze geen antiaritmische medicatie. 

Ondanks het kleine aantal patiënten dat we in deze studie beschrijven, lijkt deze tech-

niek een veelbelovende benadering voor de behandeling van AF. In onze ogen is de 

samenwerking tussen de chirurg en cardioloog gunstig voor het succespercentage van 

de AF ablatie. Een minimaal invasieve chirurgische benadering met thoracoscopische 

pulmonaal venen isolatie en ganglion plexus ablatie voor AF is een veilige en succesvolle 

procedure. De elektrofysiologische metingen gedurende de pulmonaal venen isolatie en 

ablatie dragen vermoedelijk bij aan het hoge procedurele succes percentage.

In hoofdstuk 8 onderzoeken we de effectiviteit en veiligheid van elektrofysiologische 

metingen in twee verschillende groepen met epicardiale of endocardiale elektrofysiolo-

gische metingen gedurende thoracoscopische chirurgie voor AF. In beide benaderingen 

draagt een elektrofysioloog actief bij aan de thoracoscopische chirurgie. Eerder heeft een 

gerandomiseerde multicenter studie de effectiviteit en veiligheid van pulmonaal venen 

isolatie met katheterablatie versus thoracoscopische chirurgie vergeleken. Deze studie 

liet een superioriteit van de chirurgische benadering zien (geen ritmestoornis meer na 

1 jaar; 65.6% versus 36.5%) in moeilijke behandelbare patiënten met grote atria of een 

eerder mislukte katheter ablatie, ten koste van het aantal complicaties.43 Onze analyse 

is opgezet om van de waarde van elektrofysiologische metingen gedurende twee ver-

schillende thoracoscopische benaderingen in deze moeilijke patiënten met grote atria 

of een eerder niet-succesvolle katheter ablatie te onderzoeken. Uit onze studie blijkt dat 
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chirurgische ablatie met elektrofysiologische metingen voor AF effectief is in patiënten 

met grote atria of eerder niet-succesvolle ablatie. In totaal had 79% van de patiënten 

geen AF meer zonder het gebruik van anti-aritmica na 1 jaar follow up (paroxysmaal 

AF 83%, persisterend AF 75%). Elektrofysiologische metingen kunnen veilig gedurende 

de procedure uitgevoerd worden, met een epicardiale of endocardiale benadering en 

kunnen mogelijk bijdragen aan het succespercentage. Additionele epicardiale of endo-

cardiale ablatie wordt verricht totdat bidirectioneel geleidingsblokkade bevestigd is. 

Belangrijk is dat in 50% en 11% van de gevallen residuele geleiding wordt ontdekt met 

respectievelijk de epicardiale en endocardiale metingen waarvoor aanvullende ablatie 

noodzakelijk is. Een hart-team benadering met nauwe samenwerking tussen cardioloog 

en chirurg gedurende een chirurgische ablatie met elektrofysiologische metingen kan 

een nieuwe en veelbelovende aanpak zijn voor deze, vaak lastig te behandelen, patiën-

ten met grote atria of eerdere gefaalde ablatie voor AF.

Toekomstperspectieven van de minimaal invasieve behandeling van 
atriumfibrilleren

Uit de studies in dit proefschrift blijkt dat minimaal invasieve chirurgie voor AF een 

succesvolle en veilige behandeling is. Het lijkt erop dat elektrofysiologische metingen 

gedurende de operatie, hetzij epicardiaal hetzij endocardiaal, het succespercentage van 

de ingreep vergroten, zonder de kans op peri-procedurele complicaties te verhogen. Op 

dit moment wordt thoracoscopische pulmonaal vene isolatie met name uitgevoerd in 

tertiaire behandelcentra. Het is een complexe procedure die een nauwe samenwerking 

tussen elektrofysioloog en cardiothoracaal chirurg vereist. In ervaren centra is thoraco-

scopische pulmonaal vene isolatie een effectief alternatief voor katheter ablatie van AF. 

Belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen van minimaal invasieve chirurgie voor AF 

is verdere standaardisatie van de procedure voor de verschillende types AF. Verder is het 

belangrijk dat follow-up en de definities van een succesvolle behandeling overeen moe-

ten komen met de nieuwste richtlijnen zodat de effectiviteit en veiligheid te vergelijken 

zijn met reeds bestaande endovasculaire technieken.37

De volgende stap in de ontwikkeling van AF ablatie, zowel voor de thoracoscopische 

als de katheter ablatie, is selectie van de juiste patiënt voor de juiste procedure en het 

aanpassen van de behandeling op basis van individuele patiënt en AF karakteristie-

ken. AF is een multifactoriële ziekte, maar meeste ablatie strategieën worden uniform 

toegepast op alle patiënten met en bepaald type AF. Hoewel pulmonaal venen isolatie 

effectief is, in het bijzonder via een epicardiale benadering, is het succes percentage lang 

niet 100%. Andere ablatie strategieën bestaan onder andere uit ganglion plexus ablatie, 

ablatie van complexe gefractioneerde atriale elektrogrammen, ablatie van lineaire atriale 

lijnen en rotor ablatie.6,44,45 Deze additionele ablatie strategieën met of zonder pulmo-

naal vene isolatie kunnen gebruiken worden om het succes percentage van de ingreep te 
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vergoten. Het is echter nog niet duidelijk welke patiënt het meest voordeel heeft van een 

bepaalde ablatie strategie. Er zijn meer studies nodig om de patiënten te identificeren 

die het meeste voordeel hebben van een van bovengenoemde strategieën of dermate 

ernstig AF dat invasieve behandeling geen verbetering kan geven. Deze studies zullen 

gebruik moeten maken van informatie van beeldvorming, biomarkers en elektrofysiolo-

gische metingen om een klinische classificatie te creëren gebaseerd op het dominante 

pathofysiologische mechanisme.

De rol van autonome modificatie in thoracoscopische pulmonaal venen 
isolatie voor atriumfibrilleren

In het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam wordt gedurende minimaal invasieve 

chirurgie gerichte ablatie van de ganglion plexus uitgevoerd.46 Deze vorm van autonome 

modificatie wordt veel gebruikt binnen de minimaal invasieve chirurgie, hoewel de 

waarde in de epicardiale behandeling van AF nooit goed is onderzocht. Wel is de ablatie 

van deze ganglion plexus uitvoerig onderzocht bij katheterablatie voor AF. Ablatie van 

de ganglion plexus zorgt voor een afname in de recidieven van AF na katheterablatie bij 

patiënten met paroxysmaal AF.6 Deze studies laten zien dat anatomische lokalisatie van 

deze autonome zenuwstructuren het meest effectief is om de ganglion plexus volledig te 

ableren.5 Met epicardiale chirurgie kan het epicardiale vetweefsel, waarin deze ganglion 

plexus zitten, makkelijk gevisualiseerd worden. Het is echter niet duidelijk of additionele 

ganglion plexus ablatie gedurende minimaal invasieve chirurgie effectief is. In plaats van 

een kleine ablatie katheter zoals bij de katheter behandeling van AF wordt er gedurende 

thoracoscopische chirurgie een grote bipolair klem gebruikt om de pulmonaal venen 

te isoleren.41 Deze klem zorgt voor een groot circulair litteken rondom de pulmonaal 

venen. Het merendeel van de ganglion plexus bevinden zich ook rondom de pulmonaal 

venen net als het merendeel van de epicardiale zenuwen.25 Derhalve zal met ablatie van 

de pulmonaal venen ook een groot deel van het lokale autonome zenuwstelsel worden 

geableerd. Daarom is additionele ganglion plexus ablatie wellicht helemaal niet nodig 

in epicardiale chirurgische procedures. Door geen ganglion plexus ablatie te verrichten 

worden uiteindelijk minder epicardiale littekens aangebracht, die in de postoperatieve 

fase zouden zorgen voor atriale ritmestoornissen, in het bijzonder atriale tachycardiëen. 

Om enkele van deze vragen te beantwoorden is de AFACT studie uitgevoerd in het Aca-

demisch Medisch Centrum (Atrial Fibrillation Ablation and Autonomic Modulation Via 

Thorascopic Surgery, clinicaltrails.gov NCT01091389) In deze studie worden patiënten 

met paroxysmaal of persisterend AF gerandomiseerd naar epicardiale thoracoscopische 

chirurgie met of zonder ganglion plexus ablatie. De resultaten worden in de lente van 

2016 verwacht. De uitkomst en de peri-procedurele data van de AFACT-studie zullen ons 

inzicht gegeven in de rol van het autonome zenuwstelsel, niet alleen tijdens minimaal 

invasieve chirurgie zelf, maar in de pathofysiologie van AF.
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