
(Overgedrukt uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaargang II2. Nr. 16 - Zaterdag 20 april 1968) 

Computer-analyse van de contractiliteit van het hart gedurende 
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Inleiding en probleemstelling 

Boezemfibrilleren is een ritmestoornis van het hart 
die bij de mens frequent voorkomt. De ventrikels klop
pen hierbij zeer onregelmatig en vrijwel iedere con
tractie verschilt van de vorige en van de er op volgende. 
Men spreekt wel van de dronkenmansgang van het 
hart. Al in het begin van deze eeuw hebben EINTHOVEN 
en KORTEWEG (1915) het verband bestudeerd tussen 
de grootte van de polsgolf en de duur van de vooraf
gaande pauze. Hierbij bleek dat er een nauwe relatie 
bestond tussen interval en amplitudo van de polsgolf. 
Figuur 1, overgenomen uit deze oude publikatie, toont 
deze relatie. 

Latere onderzoekers (KATZ en FEIL 1923; DODGE 
e.a. 1957; BRAUNWALD e.a. 1960) verklaarden de 
sterke verschillen in contractiekracht van het hart 
tijdens boezemfibrilleren uitsluitend of voornamelijk 
uit de (geringe) veranderingen in de eind-diastolische 
druk en (of) het eind-diastolisch volume die door ver
schillen in duur van de diastole ontstonden. Gezien 
het feit dat in het geïsoleerde rattehart met uitsluiting 
van vullingsinvloeden, de grootte van de contractie(s) 
vrijwel uitsluitend afhankelijk is (zijn) van de duur 
van de voorafgaande interval (len) (MEIJLER e.a. 1962), 
wordt aan deze op zich zelf plausibele en voor de hand 
liggende verklaring door ons getwijfeld. Voorts bleek 
bij latere klinische onderzoekingen dat doelbewust be
werkstelligde variaties van de RR-intervallen bij mens 
en dier grote hemodynamische consequenties hadden 
(MEIJLER en DURRER 1965)' Gegeven dus het feit dat 
de contracties van een geïsoleerd hart in hoge mate 
afhankelijk zijn van ritme en frequentie, en voorts dat 
bij de mens de werking van het hart en de circulatie 
door ritmeveranderingen kan worden beïnvloed, wordt 
het voor mogelijk gehouden dat de hemodynamische 
variabiliteit van de patiënt met boezemfibrilleren niet, 
althans niet uitsluitend, wordt veroorzaakt door de 
meestal, maar niet altijd aanwezige, geringe variaties 
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SalDenvatting: 

Tijdens boezemfibrilleren contraheert het hart zeer 
onregelmatig en vrijwel iedere contractie verschilt van 
de vorige en van de er op volgende. Tot nu toe werden 
deze verschillen vrijwel uitsluitend met het frank-starling
mechanisme verklaard. Gezien echter de directe invloed 
van veranderingen van het RR-interval op de contracti
liteit van het geïsoleerde hart moet het voor mogelijk 
worden gehouden dat de hemodynamische variabiliteit 
bij de patiënt met boezemfibrilleren (mede) wordt te
weeggebracht door de directe invloed van de RR-interval 
variaties op de contracties van het hart. Deze vraag kan 
slechts worden beantwoord als de statistische eigenschap
. pen van het ventrikelritme van patiënten met boezem
fibrilleren en de invloed van een dergelijk onregelmatig 
ritme op de contracties van het hart bekend zijn. 

In het beschreven onderzoek werd met behulp van 
computer-faciliteiten (IBM 7094) het ventrikelritme van 
een patiënt met boezemfibrilleren geanalyseerd. Vervol- . 
gens werd een dergelijk onregelmatig ritme met speciale 
apparatuur nagebootst en aan het geïsoleerde rattehart 
opgedrongen. Het elektrocardiogram en de isotone con
tracties van deze harten werden gedigitiseerd en door 
de computer verwerkt. De computer berekende de 
kruiscorrelatie-coëfficiënten tussen het RR-interval ener
zijds en contractie anderzijds. Er werd een sterk positieve 
correlatie gevonden tussen het RR-interval en de direct 
er op volgende contracties, en een duidelijk negatieve 
correlatie met een aantal volgende contracties. 

Op grond van deze uitkomsten is de conclusie gewet
tigd dat ook tijdens onregelmatig prikkelen de contrac
ties van het geïsoleerde hart in hoge mate afhankelijk 
zijn van de duur van de voorafgaande RR-interval (len). 
Het lijkt derhalve aannemelijk dat de hemodynamische 
variabiliteit bij patiënten met boezemfibrilleren (mede) 
veroorzaakt kan worden door de rechtstreekse invloed 
van de duur van het RR-interval op de contractie van 
het hart. 

in eind-diastolische druk, en (of) eind-diastolisch vo
lume, maar door de rechtstreekse invloed van de ver
schillen in duur van de RR-intervallen. 

Alvorens deze vraagstelling in het intacte organisme 
te kunnen onderzoeken dient in irregulair kloppende, 
geïsoleerde harten te worden nagegaan of, en zo ja 
in hoeverre, de contracties afhankelijk zijn van de 
voorafgaande interval (len) . Zoals is gezegd, kan men 
bij geïsoleerde harten de invloed van interval-variaties 
bestuderen met uitsluiting van het frank-starling
mechanisme (FRANK 1895; STARLING 1915)' Het onder
zoek naar de relatie tussen RR-interval en contracti
liteit bij irregulair kloppende harten vereist: 
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Fig. '!. Relatie tussen interval en amplitude van de polsgolf. (Overgenomen uit de oorspronkelijke publikatie 
van EINTHOVEN en KORTEWEG 1915.) In I A is de hoogte van de (carotis-)polsgolf als punt uitgezet tegen 
de duur van het voorafgaande RR-interval. Gegeven de vrij grote afwijking van deze punten ten opzichte 
van de best getrokken lijn hebben de auteurs in I B alleen die punten weergegeven, die werden voorafgegaan 
door een polsgolf van een bepaalde hoogte. De punten liggen nu aanzienlijk beter ten opzichte van de lijn. 
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DIGITAAL LABORATORIUM COMPUTER -CENTRUM 

Fig. 2. Schematische 
en sterk vereenvoudig
de voorstelling van 
analoog naar digitaal 

omvorming. 

Fig. 3. Blokschema van de opeenvolgende bewerkingen die nodig zijn voor het auto
matisch verwerken van onze meetgegevens. Dit schema is niet alleen van toe
passing voor de bewerking van elektrocardiogram en contracties van het geïsoleerde 
hart doch geldt tevens voor de automatische verwerking van het elektrocardiogram 
van patiënten met boezemfibrilleren. Het contractiekanaal wordt dan niet benut. 

1. een wiskundige analyse van het ventrikelritme 
bij patiënten met boezemfibrilleren, en 

2. het gebruik van statistisch vastgelegde irregulaire 
ritmes bij geïsoleerde harten. 

Het is duidelijk dat voor een dergelijk onderzoek 
met grote reeksen getallen en uitvoerige berekeningen 
de hulp van een computer vrijwel onontbeerlijk is. 

Methode van onderzoek 

1. Anaryse van het ventrikelritme bij patiënten met boezemfibrilleren 
Voor de analyse van het ventrikelritme van patiënten met 

boezemfibrilleren werd de volgende procedure gevolgd. Het 
elektrocardiogram (in den regel afleiding 11) van patiënten 
met boezemfibrilleren werd gedurende een half uur gere
gistreerd op magnetische band (Ampex FR 1300). Bij een 
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gemiddelde frequentie van ongeveer 80/min. betekent dit berekende de computer de autocorrelatie-coëfficiënten 
dat omstreeks 2400 complexen op de band werden vast- en stelde een histogram samen. Met deze twee gegevens is 
gelegd. Het op de band staande elektrocardiografische een ritme adequaat omschreven. Het op de magnetische 
signaal werd met behulp van een "analoog naar digitaal" band aanwezige elektrocardiografisch signaal kan tevens 
omvormer (fig. 2) (IBM 9X12) gedigitaliseerd. Het gedigi- worden gebruikt om een elektrische prikkelaar te sturen en 
taliseerde signaal werd aan een computer (IBM 7094) aan- zo een geïsoleerd hart te drijven. Aangezien de gemiddelde 
geboden en deze bepaalde hieruit de duur van de RR-inter- hartfrequentie van de mens aanzienlijk lager ligt dan dat 
vallen; in totaal dus ongeveer 2400 intervallen. Vervolgens van een · rat is het nodig de band versneld af te spelen. Op 

deze wijze kan in het laborato-
VOORTIJ DI GE SLAG (EXTRASYSTOLE) "RUST"- CONTRACTI E rium aan een geïsoleerd hart 
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Fig. 4. Contracties van een geïsoleerd rattehart. Tijdens regelmatig drijven 
(interval tussen twee opeenvolgende slagen 400 msec.) wordt éen interval van 
200 msec. ingelast (links). Dit korte interval wordt gevolgd door een klein(ere) 
contractie (extrasystole). Vervolgens wordt een interval van 600 msec. ingevoegd 
(rechts). Dit lange interval wordt gevolgd door een grote(re) contractie (rust
contractie). Het verband tussen interval en contractie bij een overigens regel-

matig ritme heet "restitution" (KRUTA en BRAvENY 1960). 
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Fig. 5. Door de computer opgemeten en uitgezette "restitution" -curves (zie tekst). 
Uit deze figuur blijkt dat de "restitution" verandert door het inlassen van éen 
of meer extrasystolen. Indien door voorafgaande ritmeveranderingen de nieuwe 
restitution-curve boven de controlecurve komt te liggen, spreekt men van poten
tiëring. In deze figuur wordt de "postextrasystolic potentiation" (MEIJLER e.a. 
1962) weergegeven door de verschuiving van de restitution-curve naar boven. 

Twee extrasystolen potentiëren meer dan éen. 

een van een mens afkomstig rit
me worden opgedrongen. 

2. Contractiliteitsonderzoek bij on
regelmatig prikkelen van het geïso
leerde rattehart 

Het onderzoek naar de invloed 
van het RR-interval op de con
tractie van het geïsoleerde ratte
hart vereist een ritme dat zoda
nig irregulair is dat er geen on
derling verband tussen de RR
intervallen aanwezig is. Zo'n 
ritme kan o.a. worden verkre
gen door met behulp van een 
radioactief preparaat en een gei
ger-müllerteller elektrische im
pulsen te genereren. Door het 
instellen van een dode tijd (re
fractaire periode) en het aftel
len van de impulsen kan een 
volstrekt irregulair ritme met 
iedere gewenste gemiddelde fre
quentie worden verkregen. Het 
histogram van dit ritme is niet 
te onderscheiden van dat van 
een patiënt. Ook deze ritmen 
staan op magnetische band en 
kunnen de stimulator sturen en 
zo het hart prikkelen. Deze op
stelling wordt door ons een 
poisson-generator genoemd om
dat de erdoor geproduceerde 
histogrammen met een hogere 
orde poisson-verdeling beschre
ven kunnen worden. 

De hartjes, afkomstig van witte 
ratten met een gewicht van om
streeks 250 g, worden geïsoleerd 
en volgens de methode van Lan
gendorff (1895) doorstroomd 
bij 37° C . De doorstromings
vloeistof is zo veel mogelijk aan
gepast bij de samenstelling van 
de extracellulaire vloeistof. De 
contracties van het hart worden 
isotoon geregistreerd met behulp 
van een 7 DCDT-Ioo Sanborn
verplaatsingsmeter. Het elektro
cardiogram wordt afgenomen 
via een kleine ringvormige (dia
meter 2 mm) epicardiale elek
trode, vastgenaaid op de basis 
van de linker kamer. De hart
jes worden geprikkeld (prikkel
sterkte 1 mA, prikkelduur 1 
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msec.) met behulp van een speciaal voor dit doel in samen
werking met het Laboratorium voor Medische Fysica ont
worpen stimulator. De prikkel elektroden zijn twee ring
vormige platina elektroden (diameter 2 mm) die zijn beves
tigd op het epicardiale oppervlak van de area praetrabecularis 
van de rechter kamer. 

Ter voorkoming van interferentie met voortgeleide sinus
slagen worden de boezems weggeknipt en de atrioventricu
laire knoop vernietigd. H et hart is dus teruggebracht tot ge
isoleerde ventrikels met prikkelelektroden op de rechter 
kamer, een elektrocardiografische afleiding op de linker ka
mer en een klein staafje aan de apex voor de registratie van 
de contracties. De contracties en het elektrocardiogram wor
den met behulp van Sanborn-apparatuur versterkt en samen 
met het prikkel programma geregistreerd op magnetische 
band. Deze registratiemethode maakt het automatisch ver
werken van de metingen mogelijk. In figuur 3 is een blok-
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100 pct GEMIDDELDE HARTFREQUENTIE S9/min. 

GEMIDDELD INTERVAL 673 mscc . 

STANDAARDDEVIATIE 180 muc. 
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RANGORDE COËFFICIËNT 

Fig. 6. De auto-correlatiecoëfficiënten van de 
RR-intervallen van een patiënt met boezemfibril
leren (H.M. 1980, man van 57 jaar; zonder medi-

catie). Voor nadere gegevens zie de tekst. 
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Fig. 7. Histogram van dezelfde ' patiënt (H~M. 
1980) . Het interval tussen Y-as en linker begren
zing van het histogram kan beschouwd worden als 
de refractaire periode van het geleidingssysteem 

van deze patiënt. 
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Fig. 8. De auto-correlatiecoëfficiënten van inter
vallen van het poissonritme dat werd gebruikt om 

een geïsoleerd rattehart te prikkelen. 
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Fig. 9. Histogram van het poissonritme waarvan 
in figuur 8 de auto-correlatiecoëfficiënten zijn 
gegeven. De gemiddelde frequentie is uiteraard 
aangepast bij die van het rattehart. Het interval 
tussen Y-as en linker begrenzing van het histogram 
is de ingevoerde dode tijd en vervangt de refrac-

taire periode in figuur 7. 

schema afgedrukt, waarin de opeenvolgende fasen van de 
bewerking worden weergegeven. De computer bepaalt van 
iedere contractie de hoogte, het oppervlak en het maximum 
van de eerste afgeleide van het opstijgende been van de 
contractiecurve. De contractiliteit van het hart wordt dus 
uitgedrukt met behulp van deze parameters. De computer 
berekent van deze gegevens de kruis-correlatiecoëfficiënten 
tussen RR-interval enerzijds en contractiehoogte, contractie
oppervlak en het maximum van de eerste afgeleide van de 
contractie anderzijds. Aangezien de RR-intervallen van de 
aan dit geïsoleerde hart opgedrongen ritme geen onderling 
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verband hebben en vullingsinvloeden bij deze wijze van 
doorstroming geen invloed hebben, wijzen gevonden corre
laties op een rechtstreeks verband tussen interval en con
tractie. 

Resultaten 

Alvorens tot het feitelijke onderzoek kon worden 
overgegaan, dienden computer-programma's te wor
den samengesteld en aan de hand van van te voren 
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Fig. 10. Linker-kamerdrukkromme van een pa
tiënt met boezemfibrilleren (boven) en contracties 
van een geïsoleerd rattehart dat werd gedreven 
met een ritme afkomstig van een patiënt met boe
zemfibrilleren (onder.) Deze figuur is overgenomen 

uit de dissertatie van NIEUWENDI]K (1966). 
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Fig. 11. Kruis-correlatiecoëfficiënten tussen RR
interval enerzijds en contractiehoogte anderzijds 
van het geïsoleerde rattehart gedurende onregel
matig prikkelen met het ritme, weergegeven in de 
figuren 8 en 9. De nulde coëfficiënt is sterk pos. 
(62,9); de volgende coëfficiënten tot omstreeks de 

,! tiende zijn duidelijk negatief. 
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Fig. 12. Scatter-diagram van de correlatie tussen 
het direct voorafgaande RR-interval en de hoogte 
van de erop volgende contractie van het geïsoleerde 
rattehart gedurende onregelmatig drijven. In deze 
figuur zijn 50 van de door de computer verrichte 

metingen met de hand uitgezet. 
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Fig. 13. Kruis-correlatiecoëfficiënten tussen RR
interval en contractie-oppervlakte, verder als 

figuur 11. 

bekende uitkomsten - in casu de interval-contractili
teits-relatie - te worden getest. 

Uit vroegere onderzoekingen was ons bekend dat 
er een verband bestaat tussen de duur van éen RR
interval en de grootte van de erbij behorende contrac
tie in een overigens regelmatig ritme (fig. 4). Dit ver
band staat in de literatuur bekend als "restitution" 
(KRUTA en BRAVENY 1960). Figuur 5 geeft de resulta
ten van een door de computer opgemeten en geana
lyseerd experiment. Op de X-as is uitgezet het test
interval dat aan de contractie voorafgaat en op de 
Y-as de hoogte van de erbij behorende contractie in 
arbitraire eenheden. Deze proef werd verricht met 
een basisfrequentie van 2,5 per seconde, d.w.z. de tijd 
tussen twee opeenvolgende contracties bedraagt 400 
msec. De onderste curve in de figuur geeft de gevonden 



751 (6) 20 APRIL 1968 NED. T. GENEESK. 112 NR. 16 

relatie weer. De twee andere curves zijn op identieke 
wijze verkregen, doch nu werd het test-interval steeds 
voorafgegaan door 1 (middelste curve) resp. 2 (bo
venste curve) ingelaste korte intervallen van 200 msec. 
Het blijkt dus dat na 1 resp. 2 extrasystolen de 
"restitution" een hoger niveau bereikt. Deze resulta
ten waren ons, zoals is gezegd, bekend en konden een
voudig worden gecontroleerd. De computer bleek de 
oude resultaten feilloos te reproduceren. Bovendien 
was de nauwkeurigheid aanzienlijk toegenomen aan
gezien men bij de automatische bewerking van der
gelijke contractiecurven door de grote snelheid waar
mee dit geschiedt meer meetgegevens kan benutten 
en bewerken. 

De resultaten van de computer-analyse van het ka
merritme van patiënten met boezemfibrilleren en de 
mogelijke consequenties van deze analyse voor onze 
inzichten in de atrioventriculaire geleiding zullen later 
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Fig. 14. Scatter-diagram van de correlatie tussen 
RR-interval en contractie-oppervlak, verder als 

figuur 12. 
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Fig. 15. Kruis-correlatiecoëfficiënten tussen RR
interval en het maximum van de eerste afgeleide 

van de contractie, verder als figuur 11. 
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Fig. 16. Scatter-diagram van de correlatie tussen 
RR-interval en het maximum van de eerste afge

leide van de contractie, verder als figuur 12. 

uitvoerig worden gepubliceerd. Voor een beter begrip 
van de inhoud van dit artikel geeft figuur 6 de serie 
auto-correlatiecoëfficiënten van het kamerritme van 
een dergelijke patiënt met een coronaria-aandoening 
zich o.a. uitend in boezemfibrilleren. Op het moment 
van de registratie kreeg deze patiënt geen geneesmid
delen. Uit deze figuur blijkt dat geen van de coëfficiën
ten, behalve uiteraard de nulde, van 0 verschillen. 
Dit betekent dat het ventrikelritme inderdaad vol
strekt irregulair ("random") is. 

Figuur 7 toont het histogram van deze patiënt ver
vaardigd van dezelfde RR-intervallen. 

Het met behulp van de poisson-generator geprodu
ceerde ritme werd vervolgens, op dezelfde wijze als 
het menselijk ritme, aan de computer ter bewerking 
aangeboden. De figuren 8 en 9 tonen de auto-correla
tiecoëfficiënten resp. het histogram van een dergelijk 
poisson-ritme. De overeenkomst tussen de figuren 6 en 
8 en tussen de figuren 7 en 9 is inderdaad treffend. 

Ter illustratie van het in de inleiding gestelde pro
bleem is in figuur 10 een linker-kamerdrukkromme 
weergegeven van een patiënt met boezemfibrilleren 
(bovenste registratie) en tevens de contracties van een 
geïsoleerd rattehart dat werd gedreven met een ritme 
afkomstig van een patiënt met boezemfibrilleren (on
derste registratie). De overeenkomst tussen de twee 
curven is treffend (NIEUWENDI]K 1966). 

Figuur 1 1 toont de kruis-correlatiecoëfficiënten tus
sen RR-interval enerzijds en contractie-hoogte ander
zijds. De grootte van de nulde coëfficiënt bedraagt 
0,63. Deze sterk positieve correlatie wordt in figuur 12 

ter verduidelijking in een "scatter-diagram" weer
gegeven. Op de X-as is de duur van een RR-interval 
uitgezet, op de Y-as de hoogte van de erbij behorende 
contractie in arbitraire eenheden. 

Uit figuur 11 blijkt verder dat de 1 e tot ongeveer de 
lOe coëfficiënt onmiskenbaar negatief zijn. Dit be-
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tekent dus dat een RR-interval positief is gecorreleerd vallen) ook aanwezig is indien een hart zeer onregel
met de eerste er direct na komende contractie maar matig klopt. Deze factor is tot nu toe bij de verklaring 
negatief met de tweede, derde, enz. Is derhalve de van verschillen in polsgolf en andere hemodynamische 
eerste contractie na een kort (lang) interval klein parameters bij patiënten met boezemfibrilleren niet in 
(groot), dan worden de volgende contracties erdoor beschouwing genomen. Zonder a priori te willen stellen 
vergroot resp. verkleind. dat de (in den regel zeer geringe) verschillen in eind-

Op dezelfde wijze geven de figuren 13 en 14 het diastolische druk en (of) volume van de linker kamer 
verband aan tussen RR-interval en contractie-opper- bij boezemfibrillen de haemodynamica niet mede 
vlakte en de figuren 15 en 16 de relatie tussen RR- kunnen beïnvloeden, moet het op grond van dit onder
interval en maximum van de eerste afgeleide van de zoek aannemelijk worden geacht dat de "interval
contractie. contractiliteitsrelatic" mede verantwoordelijk kan zijn 

Het blijkt dat alle contractieparameters sterk posi- voor "the variability of the size of the pulses in cases 
tiefzijn gecorreleerd met het direct voorafgaande RR- of auricular fibrillation" . Het laatste zinsgedeelte is 
interval en onmiskenbaar negatief gecorreleerd zijn tevens de titel van de publikatie van EINTHOVEN en 
met een aantal volgende. Op de betekenis hiervan KORTEWEG in 1915. 
wordt in de Beschouwingen teruggekomen. 

Beschouwingen 

Dit onderzoek is opgezet om na te gaan in welke 
mate de contractie van het hart afhankelijk is van het 
(de) voorafgaande RR-interval(len) indien dit hart 
zich irregulair contraheert. Het klinische probleem 
dat hieraan ten grondslag ligt, is de vraag of en zo ja 
in hoeverre, de sterke verschillen tussen de RR-inter
vallen onderling rechtstreeks verantwoordelijk zouden 
kunnen zijn voor de hemodynamische variabiliteit bij 
patiënten met boezemfibrilleren. 

Hiertoe werd allereerst met behulp van een com
puter het ventrikelritme van deze patiënten geanaly
seerd. Uit de uitkomsten blijkt dat hun ventrikelritme 
volstrekt irregulair is en dat men dus op grond van 
de voorafgaande intervallen de duur van een toe
komstig RR-interval nimmer kan voorspellen. Met be
hulp van een poisson-generator (zie Methode van on
derzoek) kan een dergelijk ritme worden nagebootst 
en aan een geïsoleerd rattehart worden opgedrongen. 
Ook werd gebruik gemaakt van rechtstreeks van patiën
ten afkomstige ritmen. Het geïsoleerde, volgens Langen
dorff doorstroomde hart waarborgt dat de uitkomsten 
niet worden beïnvloed door verschillen in diastolische 
vulling ten gevolge van verschillen in de duur van de 
diastole (MEIJLER e.a. 1962). Uit dit onderzoek blijkt 
dat de contracties van het hart bij een irregulair ritme 
in hoge mate gecorreleerd zijn met de voorafgaande 
RR-intervallen. De nulde coëfficiënt is daarbij sterk 
positief, een aantal er op volgende coëfficiënten zijn 
enigszins negatief. Dit laatste wordt veroorzaakt door 
de "potentiërende" werking van korte intervallen en 
de deprimerende (depotentiërende) werking van lange 
intervallen (MEIJLER e.a. 1968). De figuren 1 1, 13 en 
15 geven de eerste 20 kruis-correlatiecoëfficiënten 
weer. De computer berekende steeds 50 coëfficiënten. 
Aangezien echter de hogere orde correlatie-coëfficiën
ten al snel niet meer van nul verschilden, is volstaan 
met het weergeven van de eerste 20 coëfficiënten . . 

Het is in dit artikel niet de bedoeling uitvoerig op 
de fysiologische achtergronden van de uitkomsten in 
te gaan. Wel blijkt uit dit onderzoek dat de directe 
afhankelijkheid van de contractiliteit van het hart van 
het voorafgaande interval (c.q. voorafgaande inter-

Conclusie 

Met dit onderzoek is aannemelijk gemaakt dat de 
verschillen in RR-interval zoals die voorkomen bij 
patiënten met boezemfibrilleren, rechtstreeks (dus 
zonder tussenkomst van vulling) verantwoordelijk zijn 
voor de sterke contractieverschillen die bij deze ritmen 
voorkomen. Op grond hiervan lijkt de conclusie ge
rechtvaardigd dat ook bij mensen met boezemfibrille
ren de sterke variabiliteit in hemodynamische para
meters (zoals linker-kamerdruk, slagvolume, polsgol f 
enz.) (mede) afhankelijk kan zijn van de rechtstreekse 
invloed van het interval op de contractiliteit van het 
myocard. 

Wij spreken onze dank uit jegens de Heren Drs. A. J 
MERKX van I.B.M., Nederland, Ir. J. ROUKENS van het 
Physiologisch Laboratorium te Leiden en G. C. A. DE JONG 
van de N.V. Hollinda te 's-Gravenhage. Hun hulp is bij 
dit onderzoek onontbeerlijk geweest. 

SUlIunary: 

Computer analysis of the contractility of the heart during irregular 
stimulation. - During atrial fibrillation the heart contracts 
very irregularly and in general each beat differs from the 
preceding one and from the next. Up till now these differ
ences were attributed almost exclusively to the Frank
Starling mechanism. Since, however, a direct influence of 
variations of the RR-intervals mayalso explain the haemo
dynamic variability in patients with atrial fibrillation, we 
have studied the relationship between RR-interval and con
tractile parameters of the isolated rat heart during random 
stimulation. First the variations of the RR-intervals in a 
patient with atrial fibrillation were studied. After suitable 
conversion of the ECG available on magnetic tape a com
puter (IBM 7094) produced the serial auto-correlation 
function and the histogram of approximately 2500 RR
intervals. It was found that the intervals were random and 
the histograms rather skew. Next we produced random 
rhythms with the aid of a radioactive source and a Geiger
Mueller counter. By scaling the impulses and introducing a 
dead time, histograms matching those of the patients were 
obtained. These rhythms were then used to stimulate isolated 
perfused rat hearts. The ECG and the isotonic contractions 
were digitized and processed in the computer. Serial cross
correlation coefficients were computed between the RR
interval on the one hand and contraction-height, -area and 
maximum of the first derivative of the contraction on the 
other hand. The zero order cross-correlation coefficicnt be-
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tween RR-interval and contraction-height turned out to be FRANK" O. (1895) Zur Dynamik des Herzmuskels. Z. Biol. 
0.6; between RR-interval and contraction-area 0.8 and be- 32,370. 
tween RR-interval and maximum of first derivative 0.5. KATZ, L. N. en H. S. FEIL (1923) Clinical observations on 
Although small, the first, the second till approximately the the dynamics of ventricular systole. I. Auricular fibrilla-
tenth order coefficients were definitely negative in all in- tion. Ann. intern Med. 32, 672. 
stances. From these findings it is concluded that during KRUTA, V. en P. BRAVENY (1960) Potentiation of contractili-
random stimulation, as well, the contractile parameters of ty in the heart muscle of the rat and some othcr mammals. 
an isolated heart are related to a considerable extent to the Nature 187, 327. 
preceding RR-intervals. Conceivably, this relation is a con- LANGENDORFF, O. (1895) Untersuchungen am überlebenden 
tributing factor in the variability of haemodynamic para- Säugethierherzen. P.flüg. Arch. ges. Physiol. 61, 291. 
meters found during atrial fibrillation in man. ME IjLER, F. L., F. VAN DEN BOGAARD, L. H. VAN DER TWEEL 
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