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Chapterr 8 

Samenvatting g 



Tijdenss de eeuwwisseling waren er ongeveer 170.000 patiënten met hartfalen in 
Nederland.. Het aantal sterfgevallen dat te wijten is aan hartfalen is hoog. Ongeveer 
dee helft van de patiënten sterft plotseling (plotse hartdood). Daarvan overlijdt de ene 
helftt als gevolg van pompfalen en de andere helft sterft door een ritmestoornis. In dit 
proefschriftt wordt gepoogd om een verklaring te vinden voor het ontstaan van deze 
ritmestoornissen. . 

Inn hoofdstuk 1 wordt beschreven wat volgens ons de definitie van hartfalen is en wat 
dee oorzaken van en risicofactoren voor hartfalen zijn. Vervolgens wordt beschreven 
welkee ritmestoornissen kunnen optreden. Kamerfibrilleren (chaotisch samentrekken 
vann de kamer) en kamertachycardie (te snel samentrekken van de kamer) zijn de 
meestt waarschijnlijke oorzaken voor het optreden van plotse hartdood. Deze 
ritmestoornissenn worden in stand gehouden door een continue elektrische activiteit 
(reentry).. Reentry wordt vergemakkelijkt als: 1) de actiepotentiaalduur kort is, 2) de 
voortgeleidingssnelheidd laag is, 3) het hart groot is, 4) de plaatselijke verschillen in 
actiepotentiaalduurr of voortgeleidingssnelheid groot genoeg zijn. 
Zowell actiepotentiaalduur als voortgeleidingssnelheid worden beïnvloed door de 
matee van elektrische koppeling tussen hartspiercellen. Deze elektrische koppeling 
wordtt verzorgd door kanaaltjes die het binnenste van de hartspiercellen met elkaar 
verbindenn en die zijn opgebouwd uit het eiwit connexine43. De koppeling wordt ook 
beïnvloedd door de hoeveelheid bindweefsel tussen de hartspiercellen. Het is bekend 
datt tijdens hartfalen de hoeveelheid connexine43 afneemt en de hoeveelheid 
bindweefsell toeneemt. In een model van mild hartfalen (konijn) hebben we daarom 
dee volgende hypothese onderzocht: 

TijdensTijdens hartfalen neemt de hoeveelheid connexine43 (ongelijkmatig) af in de 
linkerlinker kamer van het hart. Dit heeft tot gevolg dat: 1) de 
voortgeleidingssnelheidvoortgeleidingssnelheid afneemt 2) de actiepotentiaalduur toeneemt 3) de 
plaatselijkeplaatselijke verschillen in voortgeleidingssnelheid en actiepotentiaalduur toe 
nemen.nemen. De combinatie van deze drie effecten leidt tot een grotere kans op het 
optredenoptreden van ritmestoornissen. Het verbeteren van de elektrische koppeling 
keertkeert de gevolgen van het afnemen van de hoeveelheid connexine43 om. 

Inn hoofdstuk 2 staan de resultaten van een literatuuronderzoek naar de 
elektrofysiologischee veranderingen tijdens hartfalen in zowel patiënten als 
diermodellen.. Dit hoofdstuk maakt duidelijk dat het moeilijk is om de gegevens die in 
dee literatuur over hartfalen beschreven zijn te vergelijken, omdat: 1) de oorzaak voor 
hartfalenn verschilt; 2) hartfalen een dynamisch proces is en de mate van hartfalen 
kann verschillen; 3) veel verschillende diersoorten als model voor hartfalen gebruikt 
worden. . 
Hett algemene beeld is dat tijdens hartfalen 1) de voortgeleidingssnelheid is 
afgenomen;; 2) de actiepotentiaalduur is toegenomen; 3) de lokale verschillen van 
dezee twee factoren zijn toegenomen. Dit is toe te schrijven aan: 1) veranderingen in 
ionstromen;; 2) een (ongelijkmatige) afname van connexine43; 3) een toename van 
dee hoeveelheid bindweefsel. 
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Inn hoofdstuk 3 zijn de veranderingen in voortgeleidingssnelheid in gezonde konijnen 
enn konijnen met een milde vorm van hartfalen (geïnduceerd door een druk- en 
volume-overbelastingg van de linker kamer) bestudeerd. 

Dee QRS-duur {een maat voor de totale activatieduur van de kamers, afgeleid 
uitt het ECG) is toegenomen tijdens hartfalen. In het algemeen wordt dit 
geïnterpreteerdd als een afname van de voortgeleidingssnelheid in de kamers. Echter, 
inn dit model van hartfalen is de voortgeleidingssnelheid over de wanddikte 
onveranderdd en over de buitenste laag van het hart juist toegenomen. 
Dee voortgeleidingssnelheid wordt beïnvloed door: 1) de grootte van de 
natriumstroom;; 2) de hoeveelheid bindweefsel; 3) de grootte van de hartspiercel; 4) 
dee hoeveelheid connexine43. 

Dee grootte van de natriumstroom en de hoeveelheid bindweefsel zijn niet 
veranderdd in de linker kamer van deze konijnen met hartfalen. Het gewicht van het 
hartt is echter verdubbeld en de hartspiercellen zijn vergroot tijdens hartfalen. In de 
linkerr kamer van het hart is tijdens hartfalen de hoeveelheid connexine43 eiwit 
onveranderdd in de buitenste laag en is afgenomen in het midden van de wand. 

Uitt een computermodel, waarin de hierboven vermelde verschillen verwerkt 
zijn,, blijkt dat: 1) de voortgeleidingssnelheid toeneemt als de hartspiercel groter wordt 
gemaaktt (connexine43 is onveranderd); 2) ondanks deze toename het langer duurt 
omm een hartspiercel volledig te activeren; 3) de voortgeleidingssnelheid over de wand 
vann de linkerkamer niet verandert, omdat de vermindering van connexine43 precies 
gecompenseerdd wordt door de toegenomen hartspiercelgrootte. Een toegenomen 
QRS-duurr betekent niet automatisch dat de voortgeleidingssnelheid is afgenomen. 

Inn hoofdstuk 4 is gekeken naar de actiepotentiaalduur. Hoe langer een 
actiepotentiaall duurt, des te langer duurt het voordat een nieuwe elektrische activatie 
vann het hart kan optreden (refractaire periode). In konijnen met hartfalen is de duur 
vann het QT interval, een maat voor de actiepotentiaalduur afgeleid uit het ECG, 
toegenomen.. Dit komt overeen met een verlenging van de refractaire periodes in het 
middenn van de hartwand tijdens een hartritme van 240 slagen per minuut (normale 
waardee voor een konijn). 
Menn neemt aan dat verlenging van de actiepotentiaalduur of refractaire periode 
verklaardd kan worden door veranderingen in ionstromen die verantwoordelijk zijn 
voorr het optreden van een actiepotentiaal. In het door ons gebruikte model van 
hartfalenn zijn deze veranderingen afwezig, met uitzondering van de afname van een 
bepaaldd type kaliumstroom. Echter, deze verandering blijkt alleen relevant te zijn bij 
tragee hartritmes en niet bij een hartritme van 240 slagen per minuut. Andere factoren 
zoalss een terugloop in de hoeveelheid connexine43 eiwit of een vergroting van de 
hartspiercellenn moeten dus verantwoordelijk zijn voor de verlenging van de 
actiepotentiaalduur/refractairee periode. 
Uitt een computermodel blijkt dat de toename in actiepotentiaalduur en de duur van 
hett QT interval in dit model van hartfalen bij een normaal hartritme alleen maar toe te 
schrijvenn is aan de afname van connexine43 in het midden van de wand van de 
linkerr hartkamer. 

Inn hoofdstuk 5 is gekeken naar de lokale verschillen in refractaire periode en 
voortgeleidingssnelheid.. In de buitenste laag en in het midden van de linker 
kamerwandd van het hart zijn de refractaire periodes in konijnen met hartfalen langer 
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dann in gezonde konijnen. Bovendien zijn de refractaire periodes gemeten in de linker 
kamerwandd van konijnen met hartfalen langer in de buitenste laag vergeleken met 
hett midden. Hierdoor nemen de plaatselijke verschillen in refractaire periode toe. Dit 
iss toe te schrijven aan de (ongelijke) vermindering van connexine43 in het midden 
vann de linker kamerwand en niet aan verschillen in het samenspel van ionstromen. 
Inn de buitenste laag van de linker kamerwand is de voortgeleidingsnelheid 
toegenomenn tijdens hartfalen, maar is overal wel ongeveer hetzelfde (net zoals in 
gezondee konijnen), omdat de hoeveelheid connexine43 daar onveranderd is. De 
gemiddeldee voortgeleidingssnelheid over de dikte van de linker kamerwand is 
hetzelfdee voor konijnen met en zonder hartfalen, maar de lokale verschillen in 
voortgeleidingssnelheidd zijn groter tijdens hartfalen. Dit is het gevolg van de regionaal 
ongelijkee afname van connexine43 in het midden van de linker kamerwand. 

Dee verlenging van de refractaire periodes en de toename in 
voortgeleidingssnelheidd werken het optreden van een ritmestoornis gebaseerd op 
reentryy tegen. Echter, doordat de massa van het hart is toegenomen en doordat de 
lokalee verschillen in refractaire periodes en voortgeleidingssnelheid groot genoeg zijn 
kunnenn er toch meer ritmestoornissen opgewekt worden in konijnen met hartfalen 
vergelekenn met gezonde konijnen. Omdat de refractaire periodes het kortst zijn in het 
middenn van de wand (waar bovendien de lokale verschillen in 
voortgeleidingssnelheidd het grootst zijn) kunnen ritmestoornissen het makkelijkst 
opgewektt worden, als een premature prikkel op die plaats toegediend wordt. 

Inn hoofdstuk 6 onderzoeken we of het effect van een verminderde hoeveelheid 
connexine433 eiwit omkeerbaar is door het verbeteren van de elektrische koppeling 
mett behulp van het geneesmiddel rotigaptide. In konijnen met een milde vorm van 
hartfalenn heeft het toevoegen van rotigaptide geen effect op (lokale verschillen van) 
refractairee periodes en ook niet op de voortgeleidingssnelheid. 
Rotigaptidee heeft wel effect op refractaire periodes en voortgeleidingssnelheid in het 
verwijderde,, zieke hart van patiënten in het eindstadium van hartfalen, die een 
harttransplantatiee hebben ondergaan. 
Doorr het toevoegen van rotigaptide nemen de refractaire periodes af, maar lokale 
verschillenn in refractaire periodes zijn niet veranderd. 
Hartspiercellenn hebben een lange en een korte zijde. In hartspierweefsel zijn alle 
hartspiercellenn ongeveer gelijk gericht. Met andere woorden, de lange zijde van een 
hartspiercell ligt altijd tegen de lange zijde van een naburige cel. De meeste 
kanaaltjess die zorgen voor elektrische koppeling (connexine43) bevinden zich aan de 
kortee zijde en dus is de voortgeleidingssnelheid hoger als het activatie front een pad 
volgtt parallel aan de lange zijde in vergelijking met een activatiefront dat zich parallel 
aann de korte zijde van de hartspiercellen voortplant. De voortgeleidingssnelheid 
parallell aan de lange zijde neemt toe na toevoeging van rotigaptide, terwijl de 
voortgeleidingssnelheid,daarr dwars op (dus parallel aan de korte zijde), juist afneemt. 
Hett afnemen van zowel voortgeleidingssnelheid als refractaire periodes na het 
toevoegenn van rotigaptide suggereert dat de kans op ritmestoornissen juist toeneemt 
inn patiënten in het eindstadium van hartfalen. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een samenvatting gegeven van de hoofdstukken 3 tot en met 5. 
Daarnaa volgt een mogelijke verklaring voor de vergrote kans op ritmestoornissen in 
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patiëntenn met een milde vorm van hartfalen vergeleken met gezonde mensen en 
patiëntenn in het eindstadium van hartfalen. 

Dee inhoud van hoofdstuk 8 staat hierboven beschreven. 
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