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OORSPRONKELIJKE STUKKEN 

"Paired stimulation" van het hart 

DR. F. L. MEIJLER en PROF. DR. D. DURRER .. 
I. FYSIOLOGIE 

Onder "paired stimulation"(I) wordt verstaan het 
drijven van het hart met twee dicht opeen volgen
de electrische impulsen in plaats van de gewoon
lijk toegediende enkelvoudige prikkel ("single 
stimulation"). 

Uitgaande van een bepaalde frequentie van 
regelmatig prikkelen kunnen twee mogelijkheden 
worden aangegeven om paired stimulation tot 
stand te brengen (figuur I). Na verdubbeling van 

(I) Vele termen in de cardiologie zijn uit de Engelse 
taal overgenomen en hebben een speciale betekenis 
gekregen. Vertaling ervan zou eerder verwarrend dan 
verhelderend werken. 

het aantal regelmatig toegediende prikkels wordt 
iedere tweede prikkel geleidelijk naar voren ge
schoven tot fusie van de door de eerste en tweede 
prikkel opgewekte contracties optreedt. Hierdoor 
is het aantal contracties, dat door prikkelen wordt 
opgewekt, gelijk gebleven aan het oorspronkelijke 
aantal slagen opgewekt door enkelvoudig prik
kelen. Bij de andere mogelijkheid wordt het 
aantal prikkels gelijk gehouden, en ook nu iedere 
tweede prikkel naar voren geschoven tot wederom 
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"paired stimulation" van het hart 
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Fig. I. Schematische voorstelling van de wijze waarop 
paired stimulation kan worden toegediend. Voor ver

dere gegevens zie de tekst. 
Overgenomen uit Ned. T. Geneesk. (1965) 109, 1628. 

fusie van de mechanische slagen optreedt. Het 
aantal toegediende electrische prikkels blijft 
constant, het aantal mechanische slagen wordt 
echter gehalveerd. 

Een absolute voorwaarde voor het optreden 
van een effect van paired stimulation op vele eigen
schappen van de hartspier is het feit, dat elk van 
beide paarsgewijs toegediende stroomstoten wordt 
gevolgd door depolarisatie van het hart(2). 

Figuur 2 toont het effect van paired stimulation 
op de isotonisch geregistreerde contracties van 
het geïsoleerde rattehart. Hieruit blijkt welk een 
sterke toeneming van de contractiehoogte door 
paired stimulation wordt veroorzaakt. De electri
sche frequentie van het hart is hierbij verdubbeld. 

In figuur 3 wordt gedemonstreerd hoe het effect 
van paired stimulation bij gelijkblijvende e1ectri
sche frequentie ontstaat. Ook deze waarneming 
werd bij een geïsoleerd rattehart verricht. Teneinde 
de overzichtelijkheid van de figuur te bevorderen, 
worden de contracties zonder EeG vertoond. 

(2) Paired stimulation wordt nogal eens verward met 
"coupled pacing". Er bestaat echter geen principieel 
verschil: bÜ coup led pacing wordt een autochtoon, 
door de hartspier zelf geïnitieerd, QRS-complex na 
een gekozen uitsteltijd gevolgd dOOf een extra prikkel, 
die dan voor de tweede depolarisatie van het hart 
zorgt. De consequenties voor de fysiologische gedra
gingen van het hart als contractiliteit en refractaire 
periode verschillen vrij zeker niet van die veroorzaakt 
door paired stimulation. 

FoUa Med. Neerl., 9 (I966) 

In de bovenste rij wordt het hart gedreven met een 
regelmatig ritme van 4/sec. (interval tussen de 
slagen 250 msec.). In de tweede rij wordt bij de 
pijl dit regelmatige ritme gewijzigd in een bigemi
nie met resp. intervallen van 200-300 msec. 
Het is duidelijk, dat gemiddeld de frequentie 
van het hart onveranderd is gebleven, alleen het 
ritme is gewijzigd. In de derde rij wordt het regel
matige ritme gewijzigd in een bigeminie met resp. 
150-350 msec. interval. Ook nu is de electrische 
frequentie constant gebleven, er heeft reeds ge
deeltelijke fusie van twee contracties plaatsge
vonden en het contractie-verhogend effect van de 
ritme-verandering is reeds goed zichtbaar. 

In de vierde rij tenslotte kan men van paired 
stimulation spreken. Single stimulation met inter
vallen van 250 msec. (bovenste rij figuur 3) is 
gewijzigd in paired stimulation met intervallen 
van resp. 100 msec. tussen de paarsgewijs gegeven 
stimuli (onderste rij figuur 3), en van 400 msec. 
tussen de tweede van het voorgaande paar prik
kels en de eerste van het volgende. 

J\~-JLJJ[ 
600- 600 msec 

75-525msec 

I---l 
200 ",sec 

Fig. 2. Contracties en electrocardiogram van een 
geïsoleerd rattehart tijdens single stimulation (boven) 
en paired stimulation (onder). De eJectrische frequen
tie van het hart is verdubbeld, de mechanische 

frequentie is onveranderd gebleven. 
Overgenomen uit Ned. T. Geneesk. (1965) 109, 1628. 
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Fig. 3. Contracties van een geïsoleerd rattehart gedu
rende single stimulation (250-250) en paired stimu
lation (100-400). De geleidelijke overgang naar paired 
stimulation via een bigeminie (200-300) en (150-350) 
wordt eveneens gegeven. De electrische frequentie is 
onveranderd gebleven, maar door paired stimulation 

wordt de mechanische frequentie gehalveerd. 
Overgenomen uit Ned. T. Geneesk. (1965) 109, 1628. 

Paired stimulation poten ti eert niet alleen de 
contracties van een geïsoleerd ratte hart je, maar 
heeft eenzelfde invloed op de contractiele eigen
schappen van het hart in het intacte organisme: 
de systolische druk in de linker kamer stijgt, 
(LlYP, figuur 4), de diastolische daalt, het eind
diastolische volume van de linker kamer vermin
dert en de stroomsnelheid van het bloed in de 
aorta (AF, figuur 4) stijgt. Figuur 4 toont de 
meetresultaten bij een genarcotiseerde hond met 
open thorax, waarbij na intraveneuze toediening 
van 5 mg propranolol1 single en pairedstimulation 
werden toegepast. Ook tijdens hartcatheterisaties 
van patiënten hebben wij een dergelijk effect van 
paired stimulation gevonden19. 

Uit twee recente Amerikaanse editorials 11,3 is 
gebleken dat de gepubliceerde klinische ervaring 
met paired stimulation ondanks de aanvankelijk 
veelbelovende publicaties 4, 2 nog maar zeer be
perkt is. Eén van de voornaamste oorzaken hier
van is het ontbreken van voor dit doel geëigende 
en voor de patiënt voldoende veilige stimulatoren 7 • 

In de afgelopen jaren hebben wij ons o.a. bezig 
gehouden met een onderzoek naar de mechanis
men, die aan het potentiërende effect van paired 
stimulation ten grondslag liggen. 

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van geïso
leerde, volgens LANGENDORFF 14 geperfundeerde 
ratteharten. De perfusie-methode en de doorstro
mingsvloeistof werden elders16 uitvoerig gepubli
ceerd. De contracties worden isotoon geregistreerd 
met behulp van een aan de apex van het hart bevestigd 
stalen staafje, dat in een Sanborn 7 DCDT 100 
differentiaal transformator op en neer beweegt. Hier
door ontstaat een electrisch signaal, dat via een 
DC versterker op een Sanborn 7700 8-kanaals recorder 
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Fig. 4. Druk in de aorta (AP), in de linker kamer 
(LlVP) en stroomsnelheid van het bloed in de aorta 
(AF) tijdens single en paired stimulation gemeten bij 
een hond. Voor verdere gegevens zie tekst. Het sterke 
effect van paired stimulation op de cirulatie is duidelijk 

zichtbaar. 
Overgenomen uit Ned. T. Geneesk. (1965) 109, 1628 
en Bull. N . Y. Acad. Med. (1965) 41, 575. 
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of op een Elema recorder wordt geschreven. Het 
ECG wordt unipolair epicardiaal van de vrije wand 
van de linker kamer afgeleid. De indifferente electrode 
bevindt zich in de doorstromingsvloeistof. Het hartje 
wordt gedreven via twee ringvormige (diameter I mm) 
platina e1ectrodes genaaid op de area pretrabecularis 
van de rechter kamer20. Veranderingen in prikkel
frequentie en ritme worden bewerkstelligd door een 
voor dergelijke onderzoekingen speciaal vervaardigde 
prikkelaar23. De contracties van het hart worden 
tijdens het experiment zichtbaar gemaakt op een 
6-kanaals Philips cardioscoop. Bij een aantal proef
nemingen werd de hoeveelheid Ca-ionen in het per · 
fusiemedium verlaagd teneinde het effect van interval
veranderingen op de contractiliteit van het hart beter 
zichtbaar te maken21,22. Onder contractiliteit wordt 
verstaan de gemeten contractiehoogte in arbitraire of 
absolute lengte-eenheden. 

Uit de figuren 2 en 3 blijkt, dat veranderingen in 
het interval tussen de opeenvolgende slagen 
duidelijke invloed hebben op de contracties van 
het hart. Indien bij een overigens regelmatig ge
dreven hart slechts eenmaal één interval wordt 
veranderd, blijkt dat de contractie optredend na 
een interval dat korter is dan dat van het regel
matige basisritme, kleiner is dan de contractie 
van het regelmatige ritme. De contractie, die 
optreedt na een interval dat langer is dan het 
voorafgaande steady state interval, de " rest 

vroege slag 

contraction"24,17, is JUIst groter. Dit wordt ge
demonstreerd in figuur 5. Tevens blijkt, dat de 
contractie, die volgt op de kleine contractie die 
vroeg viel, in hoogte is toegenomen, ondanks 
het feit dat het interval, dat eraan voorafgaat, 
eveneens 400 msec. is. Deze slag is nu gepoten
tieerd door het voorafgaande korte interval. 
Dit verschijnsel staat in de literatuur bekend 
als postextrasystolische potentiëring9,18. 

Omgekeerd wordt de na het lange interval op
tredende grote contractie (rest contraction) ge
volgd door een contractie, die iets kleiner is dan 
de aan het lange interval voorafgaande normale 
contractie. Dit verschijnsel wordt in de literatuur 
niet als zodanig beschreven. Het is het effect van 
een kortdurende frequentiedaling. Bij aandachtige 
beschouwing van figuur 5 blijkt echter, dat de po
tentiërende werking van het korte interval (links) 
de deprimerende werking van het lange inter
val (rechts) overtreft. Dit verschijnsel is van 
groot belang voor de verklaring van het effect 
van paired stimulation. 

Bij een regelmatig gedreven hart is het mogelijk 
na steeds tien tot twintig regelmatige prikkels het 
interval van één drijfprikkel zo te variëren, dat 
deze vroeger komt dan het basisritme (premature 
slag) of later (rest contraction). Wanneer men 
systematisch de relatie onderzoekt tussen de 

uitgestelde slag 
- · ·_ ·~""~·<'l~ .:i ! ;~~ : , j :,;rt, ~ ~~+'< :,.' . : : :~ i ~:: 
):i l . l ;:~~ i i : Ti . ;; ;i;; It:H f lfl:: :i:' 'I ' .. . 

Fig. 5. Contracties van een geïsoleerd rattehart waarbij - bij overigens regelmatig ritme met 400 msec. 
interval - telkens de duur van één interval wordt veranderd. Het effect van een kort interval (200 msec) 
links en een lang interval (600 msec) rechts, wordt gedemonstreerd. In de fysiologie heet een vroege slag 

een " premature beat" en een late slag een "rest contraction" . 
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duur van het interval waarna de testprikkel wordt 
toegediend en de grootte van de hierdoor opge
wekte contractie, ziet men op welke wijze de con
tractiliteit zich van de voorafgaande slag herstelt 
(restitutiekromme; figuur 6 13). 

contractiehoogte 
140 arbitraire eenheden 
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120 • 
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80 - -. 
70 . , 
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40 • 
30 

msec ct i i i i i i i i i i 
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Fig. 6. Verband tussen interval en contractiehoogte 
bij een overigens met een regelmatig ritme (400 msec. 
interval) gedreven rattehart. Deze relatie heet resti-

tutiecurve. 

In figuur 6 is deze relatie tussen de duur van het 
interval en de grootte van de na dat interval 
volgende contractie grafisch weergegeven. De 
gegevens zijn verkregen van het experiment waar
van ook figuur 5 afkomstig is. In figuur 5 is echter 
slechts de invloed van twee testprikkels, toege
diend resp. 200 en 600 msec. na de voorafgaande 
slag, weergegeven; deze zijn met een stippellijn 
in figuur 6 aangeduid. 

In het voorgaande werden de veranderingen 
in de contractiliteit besproken, die door wijziging 
van één enkel interval optreden. Wanneer de 
frequentie, waarmee een hart wordt gedreven, 
wordt gevarieerd, blijkt dat de steady state con
tractiehoogte in sterke mate door het aantal 
toegediende prikkels wordt beïnvloed. 

In figuur 7 is het effect van halvering (A) resp. 
verdubbeling van de frequentie (B) weergegeven. 
Hieruit blijkt, dat (binnen zekere grenzen) een 
hoge frequentie gepaard gaat met grote contrac
ties en een lage frequentie met kleine contracties. 

A 

Fig. 7. Contracties van een geïsoleerd rattehart tijdens 
frequentiehalvering (A) en frequentieverdubbeling (B). 
Men lette op de kortdurende contractiestijging in A 
("post stimulation-potentiation"), gevolgd door een 
contractiedaling, en het omgekeerde verschijnsel in B. 

Dit verband tussen frequentie (groot aantal 
intervallen) en contractiliteit werd in 1937 voor 
het eerst beschreven door KRUTA12. Zoals uit fi
guur 7 blijkt, is er ecbler een overgangsfase, 
indien van de ene frequentie op de andere wordt 
overgeschakeld. Wordt de frequentie plotseling 
verminderd of zoals in figuur 7 A gehalveerd, dan 
zijn de eerste contracties van het langzame ritme 
eveneens gepotentieerd. Dit verschijnsel beet 
"post-stimulation-potentiation"24en beeft onlangs 
zijn weg naar de klinische literatuur gevonden 7 • 

In figuur 8 zijn de steady state contracties bij 
een aantal opgedrongen frequenties weergegeven. 
Het blijkt, dat voor dit geïsoleerde rattehart de 
contracties bij een drijffrequentie van 5/sec. het 
grootst waren. Niet alleen neemt de systolische 
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Fig. 8. Steady state contracties van een geïsoleerd 
rattehart geregistreerd bij verschillende drijffrequenties 
(2.5 - 7/sec.). Van iedere serie is één contractie uitge
knipt. Deze zjjn vervolgens naast elkaar opgeplakt. 
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verkorting van het hart toe, ook de diastolische 
lengte van het hart is bij een frequentie van 5/sec. 
maximaal. Recent is aangetoond, dat de diastoli
sche "compliance" van hartspierweefsel door 
paired stimulation toeneemt26 • Uit de tot dusver 
beschreven experimenten (figuur 5 t/m 8) is dus 
gebleken, dat er een verband bestaat tussen één 
interval en contractiliteit, welke tot uiting komt in 
de restitutiecurves, en tussen steady state fre
quentie en contractiliteit. Het is duidelijk, dat het 
mogelijk is bij iedere frequentie restitutie krom
men te maken. Dit blijkt fraai uit figuur 9. 
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Fig. 9. Restitutiecurves van een geïsoleerd rattehart 
vervaardigd bij 2, 4 en 6fsec. In iedere curve is de 
Z.g. steady smte contractiehoogte aangegeven. In de 
curve van 2fsec. valt die bij 500 msec., in de curve van 
4fsec. bij 250 msec. en in de curve van 6fsec. bij 166 
I11sec. De lijn, die deze punten met elkaar verbindt, 
geeft de steady state relatie tussen frequentie en con
tractiehoogte weer. Het gedeelte van de restitutie
curve, dat vroeger valt (A) dan het steady state interval 
is het extrasystole deel, het gedeelte dat later valt (B) 

is het rest-contraction deel. 
Overgenomen uit: E. S. N1EUWENDIJK. (1966) Disser
tatie, Amsterdam. 

Binnen ruime grenzen geldt, dat hoe hoger de 
frequentie is, waarmee het hart wordt gedreven, 
hoe steiler de restitutiekrommen verlopen. De 
potentiëring van het hart door het snelle ritme 
komt tot uiting in het steilere verloop van deze 
restitutiekromme. Indien door een bepaalde 
ingreep (één extrasystole, toediening van farma
ca bij constante drijffrequentie) de steilheid van 
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de restitutiecurve toeneemt, spreek men van Po
tentiëring. 

Uit onderzoekingen van NIEUWENDlJK 21,22 is 
gebleken, dat bij een normaal ca\ciumgehalte van 
het perfusiemedium (2 .6 mEq/l) onder bepaalde 
omstandigheden de contractiehoogte een maxi
mum bereikt, waardoor het potentiërend effect 
van b.v. paired stimulation soms niet tot uit ing 
komt. 

Voorts werd aangetoond, dat bij een laag of 
zeer laag ca\ciumgehalte van de doorstromings_ 
vloeistof de relatieve invloed van intervalveran_ 
deringen op de contractiliteit toenam. Zoals ge
zegd, betekent paired stimulation meestal een 
verdubbeling van de electrische frequentie en 
altijd een verandering van het ritme in de zin van 
een bigeminie. Het effect van frequentieverdubbe_ 
ling werd aangetoond in figuur 7, het effect van 
resp. een kort en een lang interval in figuur 5. Met 
behulp van een restitutiecurve kan worden gede
monstreerd, dat een kort interval de volgende 
slag meer potentieert dan een compensatoir lang 
interval deze deprimeert. Teneinde dit effect goed 
tot zijn recht te laten komen, werd het hart 
doorstroomd met 1.0 mEq Ca/l in plaats van 
normaal 2.6 mEq/1. Bij een steady state frequen
tie van 5/sec. (200 msec. interval) werd een 
restitutiekromme vervaardigd (figuur 10). Vervol
gens werd dit herhaald na één enkele vroege slag, 
vallend na lOO msec., en na één enkele late slag, 
optredend na 300 msec. Het blijkt (figuur 10), dat 
de restitutiecurve voorafgegaan door de vroege 
slag aanzienlijk steiler is dan de controle, maar te
vens dat de restitutiecurve na de late slag slechts 
weinig lager ligt dan de controle. Dit is de sleutel 
tot het effect van paired stimulation, dat immers 
uit een kort en een lang interval bestaat. Het korte 
interval potentieert aanzienlijk meer dan het lan
ge deprimeert, terwijl bovendien het potentiërend 
effect lang aanhoudt en het deprimerend effect 
kort. 

Tenslotte blijkt, dat het effect van paired 
stimulation op de contractiliteit van het hart 
behalve op potentiëring, eveneens berust op 
samensmelting of fusie van contracties. Dit wordt 
aangetoond in figuren 3 en 11. In figuur I I (boven) 
worden 3 contracties getoond. Contractie I is een 
steady state paired stimulation slag, dus één slag 
van een serie. Het ECG en de MAP (monofasische 
actiepotentiaal)8 werden eveneens geregistreerd. 
Bij contractie 2 werd de polariteit van de tweede 
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Fig. 10. Restitutiecurves van het geïsoleerde rattehart 
doorstroomd met 1.0 mEq Ca. bij een steady state 
frequentie van 5/sec. (200 msec.), waarbij tevens de 
invloed van één lang en één kort interval werd onder
zocht. Het potentiërend effect van één kort interval is 
aanzienlijk groter dan het deprimerend effect van één 

lang interval. 
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Fig. Ir. Het aandeel van fusie in het paired stimulation 
effect van het hart. Voor uitvoerige gegevens zie de 

tekst. 

impuls omgekeerd. Dit is zichtbaar in de MAP-cur
ve. Hierdoor wordt deze impuls niet gevolgd door 
depolarisatie en mechanische activiteit. Aan 
contr.actie 2 gaat derhalve één enkele depola
risatie vooraf. Als deze eerste depolarisatie 
plaatsvindt is het hart door zijn voorgeschiedenis 

volledig gepotentieerd, de contractiehoogte is 
dus gelijk aan die van contractie I, echter het 
fusie-effect treedt niet op door het uitblijven van 
mechanische activiteit door ontbreken van de twee
de depolarisatie. Dit blijkt uit figuur I I (onder), 
waarin met behulp van een fotografische methode 
contractie I en 2 op elkaar zijn geprojecteerd. Het 
verschil tussen contractie I en 2 is een maat voor 
het fusie-effect. 

De beschreven experimenten hebben het effect 
van paired stimulation op de contractiliteit van 
het hart tot zijn fysiologische grondvorm, de Z.g. 
interval-contractiliteitsrelatie teruggebracht. De
ze relatie is een onderdeel van de door SARNOFF25 

geformuleerde "homeometric autoregulation". 
Het effect van paired stimulation zoals weergege
ven in figuren 2 en 4 kan worden verklaard door 
het opmerkelijke feit, dat een kort interval de 
volgende slagen meer potentiëert dan het volgen
de lange interval deze deprimeert (figuur 5, 10). 
Onder sommige omstandigheden is er bij paired 
stimulation sprake van een verdubbeling van de 
frequentie van prikkeling, welke via het Kruta
mechanisme12 een stijging van de contractiliteit 
kan veroorzaken. 

Het effect van paired stimulation zoals weer
gegeven in figuur 3, dus bij gelijkblijvende elec
trische frequentie, berust uitsluitend op het in 
figuren 5 en IO weergegeven verschijnsel. De rol, 
die het fusie fenomeen speelt bij het contrac
tiliteitseffect van paired stimulation wordt ge
demonstreerd in figuur IJ. Waarschijnlijk is het 
effect van fusie bij gelijkblijvende en bij verdub
belde electrische frequentie dezelfde. Het werk 
van NIEUWENDIJK c.s. 21, 22 heeft waarschijnlijk 
gemaakt, dat het calciumion de electrochemische 
schakel vormt tussen interval en contractie. 

II. KLINISCHE MOGELIJKHEDEN 

De klinische toepassing C.q. toepasbaarheid van 
paired stimulation wacht op een voor dit doel 
geëigende en veilige stimulator. Nog slechts enke
le jaren geleden werd de toepassing van electri
sche stroom voor klinische doeleinden beschouwd 
als iets - op zijn zachtst gezegd - zeer ongebruike
lijks en niet bepaald aanlokkelijks. Deze mening 
veranderde de afgelopen jaren echter snel. 

Het drijven van het hart door middel van her
haalde electrische prikkels met behulp van een 
in- of uitwendige pacemaker als behandeling van 
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ADAMS-STOKES aanvallen of ter onderdrukking 
van ectopische centra verantwoordelijk voor 
kamertachycardie, geeft hoopvolle resultaten. 
Figuur 12 laat het effect zien van enkelvoudige 
prikkeling op een zeer actief kamerfocus bij een 
patiënt met coronarialijden. 

voor prikkelen 

i 
tiîdens prikkelen 

Fig. 12. Afleiding V3 en I van een patiënt met paroxys
men van ventriculaire extrasystolie. Deze ritmestoomis 
kon met behulp van single stimulation vanuit de 

rechter kamer worden onderdrukt. 

Electrische ontladingen op het hart of de thorax 
worden algemeen aanvaard als de behandeling 
van kamerfibrilleren en boezem- en kamertachy
cardie. 

Door deze ontwikkeling kwam de clinicus tot 
het inzicht, dat electriciteit meer kon zijn dan alleen 
maar iets gevaarlijks. In bovengenoemde omstan
digheden werd electriciteit, toegepast hetzij als 
een massale ontlading, hetzij als herhaalde enkel
voudige prikkels, gebruikt ter verbetering van 
een onvoldoende cardiac output veroorzaakt door 
een te langzame of te snelle frequentie van het 
hart. 

In deze gevallen zijn de toename van de 
cardiac output en de verbetering van decontractili
teit van het myocard voornamelijk een gevolg van 
de normalisering van de frequentie. Paired st i
mulation heeft echter eveneens een grote invloed 
op de hartspier zelf. De contractiliteit van het 
myocard verbetert onmiddellijk en op een vaak 
dramatische wijze. 

Slechts die onderzoeker, die door middel van 
dierexperimenten goed op de hoogte is van de 
electrofysiologische aspecten van prikkeling van 
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het myocard, IS lil staat de mogelijkheden, die 
paired stimulation voor de kliniek kan hebben, te 
onderzoeken. Het gebruik van deze methode brengt 
n.l. vele risico's met zich. Sommige hiervan vin
den hun oorzaak in eigenschappen van het 
normale of abnormale myocard, andere in on
volkomenheden van de apparatuur, van hen die 
deze bedienen of van beiden tezamen. Zij kunnen, 
ieder afzonderlijk of in combinatie, gevaarlijke 
en dodelijke stoornissen van de hartwerking ver
oorzaken. Daarom moeten er tegen het te kort 
schieten van mens en apparatuur talloze bescher
mende maatregelen genomen worden 7 • 

Enige electro-fysiologische grondbeginselen met 
betrekking tot electrische prikkeling van de hart
spier zijn hier op hun plaats. 

Onmiddellijk na de absoluut refractaire periode 
is er een kort tijdsinterval, waarin de gevoeligheid 
van het hart voor electrische prikkels hoog kan 
zijn, zoals blijkt uit het voorkomen van meerdere 
op elkaar volgende premature slagen of zelfs 
kamerfibrilleren na toediening in deze periode van 
een enkele sterke electrische prikkel. Deze periode, 
welke onmiddellijk na afloop van de absolute 
refractaire periode kan optreden, wordt de 
vulnerabele periode genoemd1o. Voor de kamers 
valt deze ongeveer samen met het laatste deel 
van het opstijgende been of met de top van de 
T-golf en voor de boezems met het laatste ge
deelte van het PTa-segment. In het normale myo
card ziet men dit slechts bij toepassing van zeer 
sterke stroomstoten, die in de kliniek echter 
nimmer gebruikt worden. In abnormale harten 
daarentegen, bijvoorbeeld bij acuut myocard
infarct, kan er een vulnerabele periode aanwezig 
zijn voor veel zwakkere stroomstoten, zoals bij
voorbeeld door een normale pacemaker worden 
afgegeven. Bij een patiënt met een acuut infarct 
en een atrio-ventriculair block, die gedreven 
moest worden met enkelvoudige prikkels via 
een intracardiale electrode, ontstond een reeks 
premature slagen toen de electrische prikkel in de 
vulnerable periode viel. Dit is te zien in figuur 13, 
waar prikkelartefact 3 in het oplopende been van 
de T-top valt en door een reeks extrasystolen 
wordt gevolgd. 

In een groot aantal proeven met hondeharten 
werd bij gebruik van een stroom met een duur van 
I msec. en een sterkte, die ligt onder het tien
voudige van de diastolische drempelwaarde deze 
vulnerable periode voor de kamers nimmer ge-

-
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Fig. 13. Afleiding aVL van een patiënt met een vers 
hartinfarct en perioden van totaal A.V.-block. De 
pijlen en de cijfers 1 t/m 6 geven de prikkelartefacten 
aan, afkomstig van een kunstmatige pacemaker. Prik
kel no. 3 valt in de vulnerabele periode van het vooraf
gaande spontane QRS-complex. Hierdoor ontstaat er 
een trein van ventriculaire extrasystolen. Opvallend is 
dat deze extrasystolie ook weer eindigt, n.l. door de 
kunstmatige prikkel no. 6. Dit voorbeeld toont zowel 
het gevaar als de heilzame werking van kunstmatig 
electrisch prikkelen. Loopsnelheid van het papier 

25 mm/sec. 

vonden. Omdat de beschikbare gegevens5 ,6 de 
veronderstelling steunen, dat de eigenschappen 
van het menselijk myocard niet veel verschillen 
van die van het hondehart, mogen wij veilig 
een stroom toepassen met een sterkte van twee 
maal de diastolische drempelwaarde en een 
duur van twee msec. 

Paired stimulation kan hetzij op de boezems 
hetzij op de kamers gegeven worden, met verschil
lende gevolgen voor de circulatie. 

Paired stimulation van de boezems bij een pa
tiënt met een normale atrio-ventriculaire geleiding 
kan een onmiddellijke daling van de mechanische 
frequentie ten gevolge hebben . Dit is te zien in fi
guur 14. De boezems worden rechtstreeks via een 
intra-atriale electrode geprikkeld. Van de beide 
prikkels wordt de eerste kunstmatig toegebrachte 
boezemslag normaal naar de kamers voortgeleid. 
De tweede voortijdige slag werd zo vroeg ge
geven, dat deze in de atrioventriculaire knoop ge
blokkeerd werd. De refractaire periode van de 
atrioventriculaire knoop is langer dan die van de 
boezemspier. 

Hierdoor ontstaat een incomplete atrio-ven
triculaire dissociatie, waarbij iedere eerste boezem
slag door de kamers gevolgd wordt, terwijl de 
voortgeleiding naar de kamers van de tweede 

boezemslag geblokkeerd wordt. Op deze manier 
kan de kamerfrequentie verlaagd worden tot 
60fminuut. 

De daling van de mechanische frequentie ver
mindert de cardiac output niet; deze blijft bij een 
grote frequentiespreiding constant. Hieruit volgt, 
dat het slagvolume omgekeerd evenredig ver
andert met de frequentie . Daling van de fre
quentie door paired stimulation van de boezems 
kan gebruikt worden bij de behandeling van boe
zemtachycardie. Door de verlenging van de 
refractaire periode van de boezemspier kunnen 
de ectopische centra minder gemakkelijk als 
pacemaker voor de boezems fungeren. 

Fig. 14. Paired stimulation in de rechter boezem. Hier
door daalt de effectieve frequentie van het hart. 
De 2e P-top 1 valt in de refractaire periode van het 
voorafgaande QRS-complex en wordt geblokkeerd. 
Het mechanische effect van deze 2e P-top blijkt uit 
de " Pfropfung" (atriumcontractie bij gesloten atTio
ventriculaire kleppen) die ontstaat en die fraai zicht-

baar is in de rechter boezem drukcurve. 

De aanwezigheid van een vulnerabele periode 
van de boezemspier kan er echter tevens de oor
zaak van zijn dat na paired stimulation boezem
tachycardie en boezemfibrilleren voorkomt. Tot 
nu toe deed dit zich nog niet voor. Een veilig 
interval tussen de eerste en de tweede prikkel zal 
waarschijnlijk een tijd van 280 msec. of langer 
zijn. Zelfs in een steady state toestand van paired 
stimulation van de boezems, kunnen de boezems 
reageren op een prikkel uit de sinusknoop. Soms 
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gebeurt dit al na enkele paired stimulation slagen, 
omdat veranderingen in de refractaire periode 
van boezem- en kamers pier van slag tot slag 
kunnen wisselen. 

Frequentiedaling van de kamers door paired 
stimulation van de boezems zal waarschijnlijk 
het zuurstofverbruik per minuut van het hart doen 
dalen19

• In een decompenserend hart met een 
snelle frequentie, waarbij de coronair-doorstro
ming, welke immers vooral tijdens de diastole 
geschiedt, door een te korte diastole sterk be
perkt wordt, zou deze frequentiedaling een 
langere diastolische coronair-doorstroming en 
verbetering van de myocardfunctie tengevolge 
kunnen hebben. Er is echter nog geen bewijs
materiaal, dat deze veronderstelling voor het 
mensehart opgaat. 

Bij paired stimulation van de kamers worden 
de electrische prikkels rechtstreeks aan de ka
mers afgegeven. Op deze wijze kan een frequentie
daling bij een therapie-resistente kamertachy
cardie tot stand gebracht worden. Het begin van 
paired stimulation bij een patiënt kan storingen 
in het kamerritme veroorzaken. Ook kunnen 
tijdens paired stimulation spontane voortijdige 
kamerslagen voorkomen, zoals figuur 15 laat 
zien. Eén spontane premature kamerslag, die het 
volkomen vastgelegde patroon van de hartwer
king tijdens paired stimulation verstoort, kan 
de oorzaak zijn dat de stroomstoten van het 
paired stimuleren multipele snel achter elkaar 
optredende kamerslagen veroorzaken met on
middellijk optredende ongunstige gevolgen voor 
de circulatie. 

De grote verbetering door paired stimulation 
bij acute forward-failure in fysiologische experi-

UVP 

Fig. 15. Het ontstaan van een kortdurende ventricu
laire tachycardie tijdens paired stimulation van de 
kamers. Het levensgevaarlijke effect van deze ritme
stoornis blijkt uit de drukcurves van rechter (RIVP) 

en linker (UVP) kamer. 
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menten19
,15 maakt het noodzakelijk de invloed van 

deze methode te bestuderen bij patiënten die 
met behulp van de hart-long machine waren ge
opereerd en als gevolg daarvan een insufficiënte 
circulatie hadden. Bij 5 patienten werd deze 
methode toegepast, doch pas in de allerlaatste 
fase, toen alle andere therapeutische maatregelen 
uitgeput waren. In deze gevallen werd geen ver
betering gezien. Bij één van de patienten, bij wie 
een mitraliskunstklep was aangebracht, ontstond 
60 seconden na het begin van paired stimulation 
kamertachycardie. De cardiac output nam bij deze 
patiënt waarschijnlijk niet toe. Paired stimulation 
zou het ontstaan van coronaria insufficiëntie ver
oorzaakt kunnen hebben, omdat aan de grotere 
zuurstofbehoefte tegevolge van paired stimulation 
niet tegemoet werd gekomen door een grotere 
coronair-doorstroming. 
Een lage output van het hart is ook aanwezig bij 
shock tengevolge van myocardinfarct. Na alle 
aspecten nauwkeurig bestudeerd te hebben, achtten 
wij het aanvaardbaar paired stimulation te 
gebruiken bij die patiënten met cardiale shock, 
waarbij nog geen enkele therapeutische maatregel 
effect gesorteerd had. Bij één patiënt met cardiale 
shock tengevolge van myocard infarct werd paired 
stimulation gebruikt als laatste redmiddel. Slechts 
een gering en tijdelijk effect van deze methode 
werd gezien. Kort na het begin van paired 
stimulation ontstond er een aanval van kamer
tachycardie, waarschijnlijk begonnen door het 
afgaan van een focus in de buurt van het ge
infarceerde gebied, met noodlottig gevolg. De 
grote zuurstofbehoefte van het myocard19 ver
oorzaakt door paired stimulation kan er de oor
zaak van zijn geweest, dat dit ectopisch centrum 
bij deze patiënt ontstond C.q. actief werd. 

Als tijdens paired stimulation de coronair
doorstroming naar een gedeelte van de hartspier 
onvoldoende wordt, ontstaat er een onmiddellijke 
stijging van de drempelwaarde voor electrische 
prikkels, die waarschijnlijk niet dezelfde is voor 
alle gedeelten van het ischemische gebied van het 
myocard. Er zijn dus verschillende oorzakelijke 
momenten aanwijsbaar, hetzij alleen, hetzij in 
combinatie, voor het ontstaan van gevaarlijke 
ectopische ritmes of zelfs kamerfibrilleren. 

Paired stimulation werd ook gebruikt bij een 
patiënte met insufficientia cordis tengevolge van 
reuma, die niet reageerde op therapie. Geduren
de twaalf dagen werd continu paired stimulation 
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van de kamers gegeven, maar wat het hart betrof 
kwam er geen verbetering in haar toestand19 • 

In onze afdeling wordt paired stimulation bij de 
hartcatheterisatie voor diagnostische doeleinden 
gebruikt en wel omdat het de frequentie doet da
len en de slagen potentieert. Bij fonocardio
~rafisch onderzoek van een patiënt met een mi tra
lisinsufficiëntie, met een laat systolisch geruis 
waarschijnlijk tengevolge van dysfunctie van 
een papillairspier, werd tijdens paired stimulation 
een kleiner worden van het geruis gezien. Wij 
nemen aan dat bij deze patiënt de potentiëring 
van de contractie door paired stimulation een 
toename van de contractiekracht van de papillair
spier tengevolge had, waardoor de refiux over de 
mitralisklep verminderde19• 

Potentiëring van de slagen bij een patiënt met 
een musculeus ventrikelseptumdefect veroorzaakt 
een afname in duur en intensiteit van het geruis, 
omdat door de potentiëring het defect zich tijdens 
de systole eerder sluit. 

Potentiëring kan eveneens worden bewerkstel
ligd door een voorafgaande periode van hoge 
prikkelfrequentie17 (figuur 7). In figuur 16 is te 
zien, dat de eerste slag na de hoge frequentie
periode gepotentieerd wordt en dat de vorm van 
het geruis is veranderd. Wanneer hetzelfde wordt 
gedaan bij een patiënt met een membraneus 

Fig. 16. Rechter kamer drukcurves (RIVP) en intra
cardiaal fonocardiogram (phono) in de rechter kamer 
tijdens plotselinge frequentiedaling bij een patiënt 
rnetieenmusculeus ventrikelseptumdefect. De met telco 
beschreven curve doet hier riiet ter zake. Men velge
lijke deze figuur met figuur 7A. De eerste contractie 
van het langzame ritme is gepotentiëerd, waardoor op 

dat moment het geruis korter duurt. 
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Fig. 17. Als figuur 16 bij een patiënt met een mem
braneus vertrikelseptumdefect. De eerste contractie 
van het langzame ritme is gepotentieerd, waardoor op 
dat moment het geruis in duur en intensiteit is toege-

nomen. 

ventrikelseptumdefect, dan neemt het geruis na 
de hoge frequentieperiode in lichte mate in 
duur en intensiteit toe (figuur 17). 

Bovengenoemde voorbeelden demonstreren 
dat kennis over de mogelijkheden tot potentiëring 
van de hartspier, waardoor men ook kwam tot de 
idee van paired stimulation, en het gebruik maken 
van die potentiëring kunnen bijdragen tot het stellen 
van betere diagnoses. 

Het is duidelijk, dat slechts een gespeciali
seerde cardiologische afdeling op het ogenblik 
paired stimulation kan toepassen. Het is een 
machtige, maar onder bepaalde omstandigheden 
gevaarlijke, procedure. Daar komt nog bij, dat 
de in de handel verkrijgbare apparatuur niet 
voldoende noodzakelijke veiligheidsvoorzienin
gen heeft. Paired stimulation kan alleen toegepast 
worden door artsen, die door dierexperimenten 
vertrouwd zijn geraakt met electrische prikkeling 
van het hart. 

Acuut of chronisch myocardinfarct en coro
naria-insufficiëntie moeten voorlopig als een 
contra-indicatie voor het gebruik van paired 
stimulation beschouwd worden. Op het ogenblik 
zijn de enige indicaties voor het gebruik van paired 
stimulation in de cardiologische kliniek: de 
supraventriculaire en ventriculaire tachycardieën, 
die met de andere beschikbare methoden niet 
te reguleren zijn en daarnaast het gebruik voor 
diagnostische doeleinden in bepaalde omstandig
heden. 
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SAMENVATTING 
In dit artikel worden de fysiologische achtergron
den en de klinische toepassingsmogelijkheden en 
gevaren van "paired stimulation" besproken. Het 
effect van paired stimulation op de mechanische 
en electrische activiteit van het hart kan door be
kende fysiologische eigenschappen van de hart
spier worden verklaard. De klinische mogelijkhe
den zowel diagnostisch als therapeutisch van 
paired stimulation zijn tot nu toe beperkt geble
ven door het ontbreken van voldoende veilige 
prikkelapparatuur en door de grotere 02-be
hoefte van het hart, die door deze wijze van prik
kelen ontstaat. 

SUMMARY 
In this paper the physiological backgrounds and 
the possibilities as weil as the dangers of clinical 
application of "paired stimulation" are discussed. 
The effect of paired stimulation on the mechani
cal and electrical activity of the heart can easily 
be explained by well-known physiological pro
perties of heart muscle. The clinical application 
of paired stimulation as a therapeutic and diag
nostic tooI is delayed by the absence of completely 
reliable and versatiIe stimulators and Iimited by 
the fact that this type of stimulation of the heart 
enhances the 02-consumption of the myocardium. 
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