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Summary 

Cardiovascular disease is the leading cause of mortality in the industrialized world. In the 
Netherlands, approximately 12000 people die from myocardial infarction, despite an incredible 
improvement of the treatment of acute myocardial infarction (deprivation of blood of part of the 
heart, ultimately resulting in tissue necrosis) during the last decades. A large fraction of this group 
dies shortly after the occurrence of complaints, before paramedical assistance can be notified. In 
many cases, death is caused by the occurrence of ventricular arrhythmias (mostly ventricular 
fibrillation). 

Arrhythmias during ischemia (bloodlessness) in experimental animals arise in two separated 
phases, an early 1A phase (from approximately 2 minutes after coronary occlusion to approximately 
10 minutes) and a delayed, IB, phase (approximately from 15 to 60 minutes of ischemia). The 
electrophysiological mechanism of the first phase has been studied extensively while that of the IB 
phase remains largely unknown. In experimental animals, arrhythmias during the IB phase are more 
frequently lethal than those in the 1A phase. During the development of myocardial infarction, the 
electrical contact between cardiomyocytes ceases. Such electrical uncoupling has been associated 
with the occurrence of heterogeneities between cardiomyocytes that can form the substrate for lethal 
arrhythmias. The aim of this study was to investigate the role of cellular electrical uncoupling and the 
occurrence of myocardial heterogeneities in the occurrence and perpetuation of IB ventricular 
arrhythmias. 

Chapter 1 reviews the electrophysiological mechanisms that form the essential conditions 
for the occurrence of reentrant activation, the most important mechanism underlying ventricular 
fibrillation. The central hypothesis that we investigate in this thesis is that the outer layers of the 
blood-deprived (ischemic) tissue (the so-called subepicardium at the outer side and the 
subendocardium at the inner side of the heart) survive myocardial infarction, whereas the inner part 
of the ventricular wall (the midmyocardium) dies. As long as electrical coupling between cells in the 
subepicardium (that survive) and those in the midmyocardium (that die) is present, the electrical 
excitability of the former will be depressed by the latter. This produces the necessary conditions (the 
substrate) for the occurrence of arrhythmias. When ischemia continues and causes cellular 
uncoupling, the depressant effect that midmyocardium exerts on subepicardium ceases, and the 
arrhythmogenic substrate terminates. In other words, arrhythmias cannot occur anymore. 

Chapter 2 describes the experimental animals and techniques that we used. A short 
theoretical review of measurement of tissue impedance and its use for determination of cellular 
coupling is provided. 

In chapter 3 the test implications of the central hypothesis are described. We show that 
indeed a considerable part of the subepicardium survives after 60 and 90 minutes of ischemia, 
whereas in the midmyocardium cells die. Through cessation of the interaction between 
midmyocardium and subepicardium, the depressant effect that the former exerts on the latter 
terminates, resulting in recovery of subepicardial extracellular electrical signals. We describe the time 
window during which delayed, IB arrhythmias can be induced. This time window is defined by a 
modest degree of cellular uncoupling, when uncoupling progresses to more than 40% of its final 
value; ventricular fibrillation can no longer be induced. In addition, we show that electrical 
uncoupling occurs homogeneously within the ischemic zone, making the occurrence of microscopic 
differences between cells improbable. 

In chapter 4 we study the subepicardium with very high resolution, using fluorescence. The 
most important findings in this chapter are that during the course of bloodlessness (ischemia) the 
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action potential (the electrical activity of the individual cell) shortens and that this shortening 
remains. However, despite that mean action potential duration remains short, the variance in action 
potential duration increases during the course of ischemia, indicating that at certain sites action 
potential duration recovers whereas it further shortens at other sites. Dominant frequency of 
ventricular fibrillation, a measure of the rapidity of the arrhythmia, decreases during ischemia, but 
recovers within an hour to pre ischemic values. Activation patterns during ventricular fibrillation 
suggest that electrical activity becomes confined to the two dimensional layer of the subepicardium 
exclusively: fewer "breakthrough" activations (activation fronts arising from the midmyocardium) 
are encountered in the ischemic zone, which is consistent with the electrical death of the 
midmyocardium. In addition, we show that the dynamic activity of ventricular fibrillation becomes 
more stable; this is also consistent with two-dimensional activation. 

In chapter 5 we investigate whether microscopic heterogeneities that can produce 
circumstances necessary for occurrence of ventricular fibrillation arise during the IB phase. We 
investigate changes in conduction velocity and refractory period during the IB phase. The 
mathematical product of these variables, the wavelength, describes the distance that the activation 
front travels during the refractory period (when the cell is inexcitable). We conclude that both 
parameters decrease insufficiently to allow microreentrant activation (reentry around one or a few 
cells). We directly tested this hypothesis in isolated left ventricular preparations of pig hearts. In 
these preparations, wc could no t induce sustained arrhythmias with the same programmed 
stimulation protocol with which we could induce ventricular fibrillation in 90% of cases in the intact 
hearts described in chapter 3. This provides evidence that no microreentry occurs during the IB 
phase of acute ischemia. Instead, we observed macroscopic reentry around slim lines of activation 
block. 

Chapter 6 describes the relation between cellular coupling and the occurrence of 
electrophysiological heterogeneities among rabbit myocytes. The individual differences in calcium 
handling and the time to rigor among myocytes can explain the duration of the process of cellular 
uncoupling in intact tissue. These differences are enhanced in myocytes from rabbits with left 
ventricular hypertrophy, a disease associated with frequent ventricular arrhythmias. In cell pairs, we 
show that electrical activity propagates between cells up to the time of rigor. Moreover, up to the 
m o m e n t of rigor, action potential duration is equal in both paired cells. These observations show 
that, also during progression of cellular uncoupling, no electrophysiological differences arise in 
adjacent cells. Heterogeneities that form an arrhythmogenic substrate in the intact heart must thus 
be regional instead of local, arising over distances that are larger that the individual cell. These results 
also suppor t our conclusion that no microreentry arises during the IB phase of acute ischemia. 

Chapter 7 describes the mechanism of the "trigger", the premature beat that initiates 
ventricular fibrillation. We demonstrate that fewer premature beats arise in the isolated pig heart 
than in the in situ heart. This difference relates to the absence of work performed by the isolated 
heart, it is not pumping blood. The number of "triggers" is not significantly different from that in 
the in situ heart when a saline filled balloon is introduced into the left ventricle of the isolated heart. 
The ischemic zone stops contracting few minutes after coronary occlusion. Contracture (stiffness) of 
the ischemic zone occurs during the course of ischemia. At that time, a force if exerted on the 
border between the diseased and the non-ischemic tissue. Indeed, a large number of "triggers" arises 
focally at this border. In addition, when we used a stimulation protocol that encompasses a pause, 
more "triggers" occurred in the first post pause interval (when contraction is more forceful) than in 
any other interval. These observations support the hypothesis that mechanical interaction between 
the normal and the ischemic zone cause the arrhythmogenic "trigger". 
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Chapter 8 aims at connecting the results described in the earlier chapters. Based on these 
results, evidence for a new arrhythmogenic mechanism is provided: The substrate of lethal 
arrhythmias during the IB phase of acute ischemia consists of cellular electrical coupling between 
cells that will die during ischemia and those that survive. Progress of cellular uncoupling terminates 
this interaction and terminates the time window during which IB arrhythmias can occur. 

Indeed, activation patterns become confined to the two dimensional domain of the 
subepicardium, and breakthrough activations cease. Microscopic reentry does no t occur during the 
IB phase because the wavelength of the arrhythmias remains too long. In addition, ventricular 
fibrillation cannot be induced in isolated ventricular tissue. The reason for this is that electrical 
coupling between cells remains intact up to the time of rigor, and prevents the occurrence of 
heterogeneities at a cellular level. However, reentrant activation around slim lines of block does take 
place during the IB phase. The electrophysiological mechanism of IB arrhythmias must thus consist 
of macroreentry. 
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Nederlandse samenvatt ing 

Hart- en vaatziekten vormen de meest voorkomende doodsoorzaak in de Westerse wereld. 
Hoewel er in de laatste decennia het nodige verbeterd is in de behandeling van het acute hartinfarct 
(het verstoken blijven van bloed van een deel van het hart, waardoor uiteindelijk weefselversterf 
optreedt) sterven jaarlijks ongeveer 12000 mensen in Nederland als gevolg van een hartinfarct. Een 
aanzienlijk percentage van deze groep overlijdt kort na het ontstaan van klachten, nog voordat 
medische hulp ingeroepen kan worden. Veelal wordt het overlijden dan door het optreden van 
kamerritmestoornissen (meestal kamerfibrilleren) veroorzaakt. 

Bij proefdieren komen ritmestoornissen tijdens ischemie (bloedeloosheid) in twee van elkaar 
gescheiden fasen voor, de IA (van ongeveer 2 minuten na de afsluiting van de kransslagader tot 
ongeveer 10 minuten) en lB-fase (ongeveer van 15 tot 60 minuten). Het electrofysiologische 
mechanisme van de eerste (IA) fase is uitputtend onderzocht, terwijl dat van de tweede (IB) fase 
onbekend is. In proefdieren leiden ritmestoornissen tijdens de lB-fase frequenter tot een dodelijke 
afloop dan die gedurende de IA fase. Tijdens de ontwikkeling van het hartinfarct, wordt het 
electrischc contact tussen de zieke hartcellen verbroken. E r zijn aanwijzingen dat dit electrisch 
ontkoppelen tijdens de lB-fase aanleiding geeft voor het ontstaan van electrofysiologische 
verschillen tussen hartcellen, en dat die verschillen tot dodelijk ritmestoornissen kunnen leiden. Het 
doel van deze studie was te onderzoeken wat de invloed van de cellulaire electrische ontkoppeling en 
het ontstaan van electrofysiologische verschillen tussen cellen op het ontstaan en voortbestaan van 
IB ritmestoornissen is. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de electrofysiologische mechanismen die 
de noodzakelijke voorwaarde vormen voor het ontstaan van cirkelgeleiding, het belangrijkste 
mechanisme van kamerritmestoornissen. De centrale hypothese die in dit proefschrift wordt 
onderzocht is dat de buitenste lagen van het van doorbloeding verstoken (ischemische) gebied (het 
zogenaamde subepicard aan de buitenkant van het hart en het subendocard aan de kant van de 
hartholte) het hartinfarct overleven, terwijl het binnenste deel (het midmyocard) sterft. Zolang er 
electrische koppeling bestaat tussen de cellen in het subepicard (die overleven) en die in het 
midmyocard (die sterven) wordt de electrische prikkelbaarheid van de eerste door de tweede 
onderdrukt. Dit vormt de noodzakelijke voorwaarde (het substraat) waaronder de ritmestoornissen 
kunnen optreden. Wanneer de voortgang van de ischemie cellulaire electrische ontkoppeling 
veroorzaakt, verdwijnt de invloed van het midmyocard op het subepicard (en subendocard) en is 
ook het substraat voor ritmestoornissen verdwenen. Met andere woorden, de ritmestoornissen 
kunnen dan niet meer optreden. 

In hoofdstuk 2 worden de gebruikte proefdiermodellen en methoden belicht. Er wordt een 
korte theoretische uitleg gegeven over het meten van weefselimpedantie, en het gebruik hiervan 
voor het bepalen van cellulaire electrische koppeling. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de implicaties van de centrale hypothese. We tonen aan dat 
inderdaad na 60 en 90 minuten een aanzienlijk gedeelte van het subepicard de ischemie overleefd 
heeft, terwijl binnenin het infarct de cellen gestorven zijn. Doorda t de invloed van het midmyocard 
verdwijnt, herstellen de extracellulaire electrische signalen van het subepicard zich na ontkoppeling. 
Er wordt beschreven gedurende welke tijd na het ontstaan van ischemie de verlate, IB, 
ritmestoornissen kunnen worden opgewekt. Deze tijdspanne wordt gedefinieerd door een beperkte 
mate van cellulaire electrische ontkoppeling: wanneer de ontkoppeling voor meer dan 40% voltooid 
is, kan kamerfibrilleren niet meer worden opgewekt. Bovendien laten we zien dat electrische 
ontkoppeling gelijkmatig binnen het ischemische gebied plaatsvindt, hetgeen het optreden van 
microscopische verschillen tussen cellen onwaarschijnlijk maakt. 
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Hoofds tuk 4 beschrijft een studie waarbij met behulp van fluorescentie de activatie van het 
subepicard met zeer hoge resolutie onderzocht werd. De belangrijkste bevindingen van dit 
hoofdstuk zijn dat gedurende het verloop van de bloedeloosheid (ischemie), de actie potentiaal 
(electrische activiteit van de individuele cel) verkort, en dat deze verkorting in stand blijft. Ondanks 
dat de gemiddelde actiepotentiaal duur niet verandert, neemt de spreiding rond dit gemiddelde wel 
toe naarmate de ischemie langer duurt. Met andere woorden: O p zekere plaatsen treedt herstel op, 
terwijl op andere plaatsen de actie potentiaal verder verkort. De dominante frequentie van 
kamerfibrilleren, een maat voor de snelheid van de ritmestoornis, vermindert tijdens ischemie, maar 
herstelt binnen een uur tot de uitgangssituatie. Activatiepatronen tijdens kamerfibrilleren geven 
aanwijzingen dat de electrische activiteit zich beperkt tot de tweedimensionale laag van het 
subepicard: Er treden veel minder "doorbraken" (activatiefronten die van binnenuit het weefsel 
komen) in het ischemische gebied op, hetgeen consistent is met de electrische dood van dit weefsel. 
Bovendien wordt aangetoond dat de dynamische eigenschappen van het kamerfibrilleren stabieler 
worden; ook dit is consistent met twee dimensionale activatie. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we of tijdens de 1 B-fase microscopische verschillen ontstaan 
die aanleiding kunnen geven voor kamerfibrilleren. We onderzoeken de verandering in 
geleidingssnelheid en refractaire periode tijdens de lB-fase. Het mathematische product van deze 
variabelen, de golflengte, beschrijft de afstand die het activatiefront aflegt tijdens de refractaire 
periode (wanneer de cel niet prikkelbaar is). We concluderen dat beide parameters onvoldoende 
verkorten o m het optreden van "microreentry", cirkelgeleiding rondom een of enkele cellen, 
mogelijk te maken. Deze hypothese wordt direct getoetst in geïsoleerde preparaten van de linker 
kamerwand van het varken. Met hetzelfde stimulcringsprotocol waarmee we in hoofdstuk 3 in 90% 
van de gevallen kamerfibrilleren in het intacte hart konden opwekken, bleek het in deze kamerwand 
preparaten tijdens dezelfde fase van ischemie niet mogelijk om voortdurende ritmestoornissen tot 
stand te brengen. Hiermee is bewezen dat er geen "microreentry" optreedt tijdens de 1 B-fase van 
acute ischemie. In plaats daarvan zagen we dat er macroscopische cirkelgeleiding optrad rondom 
dunne lijnen van activatieblock. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de relatie tussen cellulaire koppeling en het ontstaan van 
electrofysiologische verschillen tussen hartcellen van het konijn. De duur van het proces van 
cellulaire electrische ontkoppeling in intact weefsel kan verklaard worden uit de individuele 
verschillen in calciumhuishouding en het optreden van rigor in individuele cellen. Deze verschillen 
worden veroorzaakt door een verschillen in metabole reserve russen cellen. In cellen van konijnen 
met linkerkamerhypertrofie, een ziektebeeld dat geassocieerd is met het frequent optreden van 
kamerritmestoornissen, is deze variatie meer uitgesproken. In celparen blijkt dat electrische activiteit 
overgedragen kan worden tussen cellen totdat rigor optreedt. Bovendien blijft de duur van de 
actiepotentiaal in de twee cellen gelijk tot dit moment . Deze waarnemingen tonen aan dat, ook 
gedurende cellulaire ontkoppeling, er geen electrofysiologische verschillen tussen nabij gelegen cellen 
ontstaan. D e verschillen die in het intacte hart aanleiding geven tot ritmestoornissen moeten dus 
regionale en niet locale verschillen zijn, waarvan de onderlinge afstand die van de individuele cel 
ruim overstijgt. O o k deze gegevens ondersteunen de conclusie dat "microreentry" niet optreedt 
tijdens de lB-fase van acute ischemie (bloedeloosheid). 

Hoofdstuk 7 beschrijft het mechanisme van de "trigger" van de ritmestoornis, van de te 
vroeg vallende hartslag die het begin vormt van kamerfibrilleren. We laten zien dat er in het 
geïsoleerde varkenshart minder van deze vroege slagen voorkomen dan in het hart in situ, en dat dit 
verschil verklaard wordt doordat het geïsoleerde hart geen werk verricht, geen bloed hoeft uit te 
pompen . Wanneer een met vloeistof gevulde ballon in de linkerkamer van het geïsoleerde hart wordt 
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gestopt, is het aantal "triggers" niet verschillend van het hart in situ. Gedurende het verloop van 
acute ischemic stopt het ischemische gebied in enkele minuten na afsluiting van de kransslagader 
met kloppen. Na verloop van tijd, wanneer contractuur ("ngor", stijfheid) optreedt, trekt het 
ischemisch gebied samen. Er wordt dan een kracht uitgeoefend of de grens tussen gezond en ziek 
weefsel. Inderdaad blijkt een groot aantal triggers focaal te ontstaan op de grens tussen het normale 
en het ischemische weefsel. Bovendien blijkt dat wanneer een stimuleringsprotocol wordt gebruikt 
met een pauze, er na de eerste slag na de pauze (die krachtiger is dan de slagen vóór de pauze) meer 
ritmestoornissen optreden dan in elk ander interval. Deze waarnemingen ondersteunen de 
hypothese dat de mechanische interactie tussen normaal en ischemische weefsel de trigger 
veroorzaken die aanleiding geeft tot kamerfibrillcren. 

H o o f d s t u k 8 beoogt de bevindingen in de eerdere hoofdstukken met elkaar te verbinden. 
O p basis van de resultaten beschreven in eerdere hoofdstukken wordt een nieuw arritmogeen 
mechanisme onderbouwd: Het substraat voor dodelijke ritmestoornissen tijdens de 1 B-fase bestaat 
uit de cellulaire electrische koppeling russen cellen die tijdens ischemic zullen sterven en cellen die 
zullen overleven. D e voortgang van cellulaire ontkoppeling beëindigt deze interactie en beëindigt de 
periode dat 1 B-ritmestoornissen kunnen ontstaan. Inderdaad beperken activatiepatronen tijdens het 
einde van de lB-fase zich tot de tweedimensionale laag van het subepicard en blijven "doorbraak" 
activaties uit. Microscopische cirkelgeleiding ("microreentry") treedt niet op tijdens de lB-fase 
omdat de golflengte van de ritmestoornis te lang is. Bovendien kan er geen voortdurende 
ritmestoornis worden geïnduceerd in geïsoleerd kamerweefsel. De oorzaak hiervoor ligt in het feit 
dat electrische koppeling tussen cellen intact blijft totdat er rigor optreedt, en dat 
electro fysiologische verschillen dus niet op een cellulair niveau ontstaan. Cirkelgeleiding rondom 
lijnen van activatieblock treedt echter wel op. Het electrofysiologischc mechanisme van 1B-
ritmestoornissen moet dus berusten op macroscopische cirkelgeleiding rondom lijnen van 
activatieblock. 

151 



152 


