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U N I V E R S I T Y   O F!

F o u n d e d   1 4 2 5!

Myocardactivatie na een infarct 

Gefractioneerde electrograms 
Merkers van een aritmie-substraat 
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Late potentialen in sinusritme. 
Continue activiteit leidt tot VT. 

Registratie van late potentialen: 
De orthogonale Frank afleidingen 

7 afleidingen, waarvan er 3 ook behoren tot het klassieke 12-afleidingen ECG 

Registratie van late potentialen: 
Voltage van verschillende signalen 
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Registratie van late potentialen: 
Uitmiddeling verhoogt signaal/ruis verhouding 

De signaal/ruis verhouding verbetert met de vierkantswortel van het 
aantal uitgemiddelde slagen 

Registratie van late potentialen (1) 

Registratie van late potentialen (2) 

Alle slagen worden vergeleken met een ‘template’, een typische sinusslag 
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Registratie van late potentialen (3) 

Geleidelijke uitmiddeling obv vergelijking met de voorbeeldslag 

Registratie van late potentialen 
Voorzorgen (a) 

•  Ruis treedt op tengevolge van: 
1.  Systeem ruis: zeer weinig in moderne elektronica 
2.  50 Hz ruis: at random; zal zich vanzelf uitmiddelen 
3.  Spierpotentialen: belangrijkste component (tot een paar µV) 

•  Daarom: 
–  Opname in een omgeving met weinig 50 Hz ruis.  
–  Ontspannen patiënt in een warme omgeving 
–  Voldoende slagen opnemen voor uitmiddeling: 

streefwaarde is een gemiddeld ruisniveau van ≤0.3 µV. 

 

Registratie van late potentialen 
Vermijd ‘valse’ slagen (b) 
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Registratie van late potentialen (4) 

Vector grootheid = √ X2 + Y2 + Z2)  

Late Potentialen: 
Criteria for 40-250 Hz Filtering 

•  Aanwezig zo: 
–  Totale QRS duur van het gefilterde (uitgemiddelde) complex 

•  Manen: > 120 msec 
•  Vrouwen: > 115 msec 

–  Duur van de hoog-frequente/laag-amplitudo signalen ≤40 µV (LAS40) 
•  > 40 msec 

–  Gemiddelde absolute voltage van de laatste 40 msec (RMS40) 
•  < 20 µV 

•  Opgelet: 
–  enkel te meten zo afwezigheid van intraventriculaire 

geleidingsstoornis in sinusritme 
–  niet meetbaar bij voorkamerfibrillatie 

Late potentialen  
na een oud inferior infarct? (1) 
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Late potentialen  
na een oud inferior infarct? (2) 

Late potentialen na een oud  
anterior + inferior infarct? (1) 

Late potentialen na een oud  
anterior + inferior infarct? (2) 
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Late Potentialen:  
Klinisch gebruik (1) 

•  Na een myocardinfarct: 
–  plotse dood of smVT = 17-29% zo LP positief 

(vs. 0.8-3.5% zo LP negatief) (FU 8 to 14m)1-4 

–  Onafhankelijk van andere predictoren (EF; ectopy; ...) 3-4 
–  Maar:  

•  PPV is dus slechts 17 to 29% (“NPV = 97%”) 
•  Anterior MI: lage sensitiviteit (EF!)  
•  Inferior MI: hoog aantal vals positief 
•  In combinatie met andere niet-invasieve parameters!? 

1.  Breithardt G et al., Eur Heart J 1983; 2. Denniss AR et al., Circ 1986;  
3. Kuchar DL et al., JACC 1987; 4. Gomes JA et al., JACC 1987. 

Late Potentialen:  
Klinisch gebruik (2) 
•  Selectie van kandidaten voor een elektrofysiologisch 

onderzoek, ttz. aanwijzing voor aritmisch substraat 
–  bv. nonsustained VT op Holter en late potentialen: hogere kans 

op induceerbaarheid van sustained en daardoor plotse dood? 
–  bv. onverklaarde syncope en late potentialen: hogere kans op 

induceerbaarheid van VT als verklaring van syncope 
–  vraagt evenwel nog prospectieve studies. 

•  Identificatie rejectie post-harttransplantatie? 
–  hype, maar nooit bewezen. 

•  Belangrijke aanwijzing voor (R)V-lijden bij atleten 
–  cf. les over het sporthart 
–  nu in de kliniek eigenlijk belangrijkste indicatie 

U N I V E R S I T Y   O F 

Geniet van de dag! 


