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Samenvatting g 

Inleiding g 

Dee samentrekking van spieren wordt in gang gezet door zeer kleine elek-
trischee stroompjes. Dit verschijnsel, dat al in de zeventiende eeuw bekend 
was,, werd aan het einde van de achttiende eeuw nauwkeurig onderzocht 
doorr de arts Galvani en de fysicus Volta. Hun werk was cruciaal voor de 
ontwikkelingg van de fysiologie en tegelijk voor die van de fysica: het is 
tee danken aan Volta dat we het begrip "elektrische stroom" kennen en de 
ontdekkingenn van Galvani kunnen begrijpen. 

Dee stroom die wordt gegenereerd door één enkele spiercel, is zo klein 
datt deze slechts met zeer gevoelige apparatuur kan worden gemeten. Al-
leenn wanneer grote aantallen cellen tegelijk geactiveerd worden, ontstaat een 
stroomm die relatief eenvoudig gemeten kan worden aan het lichaamsopper-
vlak.. Omdat het hart gecoördineerd moet samentrekken om zijn taak te 
kunnenn verrichten, treedt bij elke hartslag een dergelijke meetbare stroom 
op.. Daardoor kon al in 1901 doorr de nederlandse arts Einthoven het eer-
stee betrouwbare elektrocardiogram (ECG) geregistreerd worden. Einthoven 
enn zijn tijdgenoten toonden vervolgens aan dat het ECG van grote waarde is 
voorr de diagnose van hartziekten. Met name hartritmestoornissen, afwij-
kingenn in de elektrische activatie van het hart, kunnen met behulp van het 
ECGG goed worden vastgesteld. 

Behalvee aan het lichaamsoppervlak, worden ook in het hart zelf elektri-
schee signalen gemeten. Men kan met behulp van endocardiale catheters— 
dunnee slangetjes die door een kleine snee in de lies of schouder, via een 
aderr of slagader worden opgevoerd naar het hart—aan de binnenkant van 
hett hart meten. Ook kan men direct aan de buitenkant en binnenkant van 
hett hart meten tijdens open-hartoperaties. Tenslotte wordt voor weten-
schappelijkee doeleinden ook gemeten aan geïsoleerde harten, en zelfs aan 
kleinee stukjes hartweefsel. 
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Veelkanaalss elektrocardiografie 

Voorr alle vormen van meting van de elektrische hartactiviteit, aan het li -
chaamsoppervlak,, in het hart, of op het hart, geldt dat soms gemeten wordt 
mett een groot aantal meetelektroden. Deze elektroden worden vaak zo aan-
gebrachtt dat ze een zeker oppervlak bestrijken. Deze methode heet veelka-
naalsnaals elektrocardiografie of elektrocardiografische mapping, en wordt zowel 
inn het hart als aan het lichaamsoppervlak toegepast. In het laatste geval 
spreektt men van body surface mapping. 

Hett is pas sinds enkele jaren mogelijk om met een catheter veelkanaals 
elektrogrammenn te meten in het hart van een patiënt. Met de "Constel-
lationn Basket" catheter, die in gebruik is in het St.-Antoniusziekenhuis in 
Nieuwegein,, kan met 64 elektroden tegelijk worden gemeten. Uniek in de 
wereldd is de mogelijkheid die dit ziekenhuis heeft om tegelijk met deze en-
docardiall  signalen een 64-kanaals body surface map (BSM) op te nemen. 
Eenn dergelijke simultane meting wordt integrated mapping genoemd. 

Ditt proefschrift behandelt de analyse van veelkanaals ECGS gemeten in 
hethet hart, op het hart en aan het lichaamsoppervlak, en met name de ana-
lysee van integrated mapping gegevens. Het is één van de eerste publicaties 
waarinn het gebruik van integrated mapping data wordt beschreven: in hoofd-
stukk 4 worden eigenschappen van signalen van de Constellation Basket ca-
theterr onderzocht. Uit vergelijking met signalen verkregen tijdens open-
hartoperatiess blijkt dat de aanwezigheid of afwezigheid van bloed in de 
hartkamerr tijdens catheter-mapping de analyse van basketsignalen moei-
lijkerr maakt, maar dat desondanks de signalen goed interpreteerbaar zijn. 
Dee verschillen tussen beide situaties kunnen grotendeels verklaard worden 
doorr de afwezigheid van bloed tijdens open-hartoperaties. De verschillen 
wordenn echter niet volledig begrepen. Met behulp van computersimulaties 
zouu een goede verklaring gevonden kunnen worden, en zouden we een 
beterr begrip kunnen verkrijgen van endocardiale elektrogrammen. 

Programmatuur r 

Hett grote aantal signalen waaruit een veelkanaals elektrocardiogram be-
staat,, maakt het gebruik van computers noodzakelijk voor de verwerking 
vann de meetgegevens. De analysemethoden voor deze gegevens verschil-
lenn nogal van die voor gewone ECGS. De ontwikkeling van deze metho-
denn is nog in volle gang. Eén van de onderwerpen van dit proefschrift 
iss dan ook de ontwikkeling van een software-pakket voor de verwerking 
vann veelkanaals ECGS. Dit pakket, MA^AB, dat wordt beschreven in hoofd-
stukk 10, is bijzonder omdat het geschikt is gemaakt voor de analyse van 
bijnaa alle soorten van veelkanaals ECG metingen. Dit maakt het mogelijk 
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datt de software wordt gebruikt door veel verschillende onderzoeksgroe-
pen,, zodat minder tijd besteed hoeft te worden aan het ontwikkelen van 
softwaree voor allerlei verschillende onderzoeksdoeleinden. 

Eenn andere bijzondere eigenschap van dit softwarepakket is dat het 
geheell  geschreven is met behulp van de "literate programming"-techniek 
(Appendixx A) [129,130]. Met deze techniek schrijft men programma en do-
cumentatiee in één enkele computerfile. Bovendien wordt de volgorde van 
presentatiee van het programma niet gedicteerd door de eisen van de pro-
grammeertaal.. Daardoor kan een programma veel beter beschreven wor-
denn dan met traditionele software-documentatie. De software die nodig is 
voorr literate programming in de MATLA B programmeertaal, waarin MA^AB 

iss geschreven, is in het kader van dit project ontwikkeld, en later vrij be-
schikbaarr gemaakt [202]. 

Hett MA^AB pakket heeft een grote rol gespeeld bij de analyse van de 
integrated-mappinggegevenss die in het St.-Antoniusziekenhuis verkregen 
zijn,, en wordt wereldwijd gebruikt in meer dan tien onderzoekscentra. Ver-
wachtt wordt dat het gebruik van dit pakket nog zal toenemen, en dat in 
verbandd daarmee voortdurende ontwikkeling gewenst is. 

Eénn van de algoritmes die in MA^AB worden gebruikt, is beschreven in 
hoofdstukk 3. Dit betreft een verbeterde methode voor het automatisch teke-
nenn van isochroon-kaarten (figuur 3.7 en 3.8). Dit is een weergavetechniek 
diee bij de analyse van endocardiale maps gebruikt wordt om een activatie-
patroonn weer te geven. Isochronen zijn lijnen die punten met gelijke activa-
tietijdd verbinden. Ze zijn te vergelijken met hoogtelijnen op een landkaart. 
Hett bijzondere van het gepresenteerde algoritme is onder meer dat het re-
keningg houdt met lijnen van "block", het equivalent van een afgrond of 
verticalee wand in een landkaart. 

Localisatiee van ventriculaire ritmestoornissen 

Eenn tweede belangrijk aandachtspunt van dit proefschrift is het localiseren 
vann hartritmestoornissen die ontstaan in de linkerkamer (ventrikel) van het 
hart.. Het gaat hierbij met name om de localisatie van ventriculaire tachy-
cardiee (VT), een situatie waarin het hart met een ritme van 200 tot 300 slagen 
perr minuut veel sneller klopt dan normaal. Dit leidt tot een verminderde 
pompfunctiee van het hart en kan dodelijk zijn door het ontaarden in ven-
trikelfibrilleren.. VT kan optreden in een normaal gezond hart, bijvoorbeeld 
alss gevolg van een infectie. Dergelijke "idiopathische" VT'S zijn echter zeld-
zaam.. Meer voorkomend zijn VT'S die optreden na een hartinfarct. Deze 
zijnn het gevolg van dunne bundels overlevende spiercellen in een infarct-
litteken. . 
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VTT is in principe te genezen door met een endocardial catheter op de 
juistee plaats een stukje spierweefsel dat voor het onderhouden van de rit-
mestoorniss essentieel is, uit te schakelen. Om deze plaats te vinden, kan 
menn eerst met de catheter op zoek gaan naar de plaats waar de te vroege ac-
tivatiee van de hartspier duidelijk tevoorschijn komt. Deze plaats, de "exit-
site",, kan worden voorspeld met behulp van het ECG. In de afgelopen jaren 
iss hiervoor de "drie-fasenmapping"-methode ontwikkeld [194]. De eerste 
fasee bestaat uit het voorspellen van de exit-site met behulp van een BSM. De 
catheterr wordt dan naar deze plek geleid. In de tweede fase wordt door-
middell  van "pace-mapping" de catheter dichter bij de exit-site gebracht. 
Pace-mappingg is het elektrisch prikkelen van de hartspier op een bepaalde 
plaats,, waardoor een extra slag ontstaat met een ECG dat hetzelfde is als 
datt van een VT-slag met een exit-site op dezelfde plaats. Door herhaaldelijk 
dee nieuwe BSM te vergelijken met die van de VT zelf en de catheter te ver-
plaatsen,, totdat een BSM gevonden wordt die goed genoeg lijk t op die van 
dee VT, kan men de catheter zeer nauwkeurig naar de exit-site brengen. In 
dee derde fase van de procedure wordt vanuit de exit-site gezocht naar een 
geschiktee plaats om weefsel onschadelijk te maken. Deze laatste stap valt 
buitenn het bestek van dit proefschrift. 

Voorr VT-localisatie in de eerste twee fasen van de procedure, wordt ge-
bruikk gemaakt van signalen die gemiddeld zijn over het QRS interval van 
hett ECG. Het patroon van de resulterende "QRS integraalmap" (QRSI) (fi-
guurr 1.2) is zeer specifiek voor de exit-site (hoofdstuk 6). Met behulp van 
eenn "atlas" of "database" van QRSI'S van geïnduceerde slagen waarvan de 
exit-sitess goed bekend zijn, kan uit het patroon afgeleid worden waar de 
exit-sitee zich bevindt [236]. Een nadeel van deze methode is dat de atlas 
eenn beperkt aantal exit-site segmenten kent; 25 voor de linkerventrikel. 

Inn hoofdstuk 6, 7, en 8 is een methode gepresenteerd voor continue loca-
lisntie:lisntie: berekening van precieze coördinaten van de exit-site. Deze methode 
iss gebaseerd op gegevens uit de atlas. Met behulp van deze methode kan 
zeerr nauwkeurig catheter-verplaatsingsadvies worden gegeven gedurende 
dee tweede fase van de procedure. 

Tott nu toe worden de localisatieresultaten aan de behandelende arts ge-
presenteerdd in een schematisch diagram van de ventrikel. Een verbeterde 
presentatiemethodee is beschreven in hoofdstuk 9. Met deze methode kan 
hett catheter-verplaatsingsadvies direct worden weergegeven op de beeld-
schermenn van de röntgeninstallatie die wordt gebruikt om de catheterposi-
tiee te observeren (figuur 1.4b). 

Hett is te verwachten dat met deze methoden tezamen de drie-fasen-
mappingg procedure efficiënter kan worden gemaakt, waardoor deze korter 
enn dus minder belastend wordt voor de patiënt, en wellicht ook kan wor-
denn gebruikt voor de behandeling van 'moeilijkere' VT'S. 


