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Summary 

Heart failure is not a dislease hlut a syndrome, in which the heart is unable to 
pump sufficient blood to meet the metabollic demands of the peripheral tissues. 
-The initial event can be ischemic heart disease, chronic hypertension or valvular 
dyslunclion. The deterioration of cardiac function is compensated by cardiac: 
hypertrophy and ven.tricular dilatation. However, the syndrome of heart failure 
involves more than the heart itself. When the perfusion pressure to peripheral 
organs drops, a nurnlber of neurohumoaal systems will be activated, resulting in 
peripheral vasoconstriction and water r~etention. Also, the heart is an integral pafl 
of the systemlic circulation and peripheral vascular tone and resistance are 
important determinants of afterload and cardiac function. An imlportant aspect of 
the neurohlurnoiral systems is their dual role in peripheral vascular function anld 
structure. The effectors of the syml~pathetic nervous system and the renin- 
angiotensin system, norepinephrine and a~ngiotensin II, mediate vasoconstriction, 
bu~t also stimulate vascular smooth muscle cell growth. Vasodilating systems, 
such as the natriuretic peptides and endiothelial-deri~ved nitric oxide (IVO), on the 
other hand, are inhibitors of vascular smooth muscle cell1 growth. The increase in 
plasma concent~rations of norepilnephrine, angioltensin II, atrial lnatriuretic peptide 
and the increase in local activity of NO as seen in heart failure may therefore not 
only alter the hemodyrralmics, but also the peripheral vascular structure. The aim 
of thlis thesis was to investigate whether structural alterations in peripheral 
arteries develop during experimental heart failure and to determine the role of 
neurohumo~ral actitvation in the regulation of peripheral vascular structure. 

To address these questions, en anlirnal model (rat) was used, in which heart 
failure was induced by ligation of the left coronary artery. Sham-operated rats (no 
ligation) served as controls. In the first experiment, the development of peripheral 
structural vascular alterations was studied. One, 3, 5 or 12 weeks after induction 
of m~yocardial infarction (MI) or sham operation, severall large and small arteries 
were excised and medial cross-sectional area and rnedia-to-lumen ratios of 
vessel rings were measured. During the experimental pe~riod, body we~ght gain 
was equal in both slharn and MI rats. In the sham rats, this was accompanied by a 
parallel increase in the medial crass-sectional area of several large conduit 
artelries. This increase in medial cross-sectional area was not observed in tlhe MI 
rats, whiclh may be explained by a decrease in peripheral bloodflow. However 
additlional experiments, in which thle blood flow ta several peripheral o~rgans was 
measured 5 and 12 weeks after the opeIration, showed no major d~fferences 
betwelen sham and infarct rats. Determination of plasma concentrations of atrial 
natriuretic peptide and angiotensin I1 showed increased concentrations of plasma 
atrial natriuretic peptide and no differences for plasma angiotensin II in the Ml 
rats, 12 weeks after the olperation. Thus, the pe~rsisted increase in the plasma 
concent~rations of a potential inhibitor of vascular smooth muscle cell g~rowth could 



explain the lack of increase in medial cross-xectiolnal area ob the large condulir 
arteries in MI rats. 

The renin-angi~tensin System Is involved in the regulaki~n of n;aodiovascwlar 
function anld volume ~omeostasis ithraug~h peripheral vasoconstriction ;and by 
water retention in the kidney, respectively. Given th~s imporPant role in maintaining 
circuYatory hameostasis, it is not surprising that the senin-angiotensin system IS 

activated during heart failure. Plasma angiotensin II concentrations are increased 
in the acute phase after MI, normalize in the compensated phase and increase 
again in overt heart failure. However, angiotensin I I  may have adverse effects on 
cardiovascular function anld/or function in the phase of overt heart failure. Indeed, 
a significant positive correlation betweein mortali,ty and plasma concentrations of 
arrgiotensiln II have been reported in patients with h~eart failure. To test the 
hypothesis that increased plasma concentrations of angiotensin II have adverse 
effects In conditions of an already redtweed cardiac output, angioterrsin II was 
infused in sham and MI rats for 14 days (chaptelr 3). A control infusion of saline 
was given to separate graups of sham and MI rats far 14 days. To determine the 
effects of angiotensin Y I on cardiac function, several hemody~namic parameters 
[cardiac autpwt, stroke volume, total peripheral resistance, mean alrterial blood 
pressure) were measured in conscious rats. The results show that cardiac 
function was significantly reduced in saline infused MI rats. Infusion of angiotensin 
ll significantly decreased cardiac function in sham rats. Thus, as both the 
induction of a MI and the infusion of ang,iotensin II decreased calrdiac functron, a 
substantial decrease in cardiac function was expected in the ang,ilotensin II 
infused MI rats. Thlis however, was not found. The infuston of angiotensin II in MI1 
rats resulted in coi~mlpara'ble decreases in cardiac function compared to sallrve 
infused MI rats. Also, other expected findings of the exogenous angiotensin Irl 
infusion, e.g. an increase in mean arterial blood pressure and hypertrophy of the 
peripheral vascular wall were observed in the sham rats, bot not in the MI rats. To 
determine whether an activation of vasod~latrng and growth-inhibiting systerne 
such as the natriuretic peptiides and NO could be involved in this suppression af 
the hypertensive and hypertrophic effecWs af angiotensin !I, plasma atrial 
natriuretic peptide and local vascular NO activity (determined by aortic cyclic EMP 
concentration) were measured. It was found that plasma atrial natriwlretic peptide 
and aorZic cyclic GWlP concentrations were higher in the angliotensin ll infused MI 
rats, compared to both saline! infused MI rats and angi~otervsin II influseldl sham 
rats. This suggests that the activat~on of vasodilating and growth-inhibltlng 
systems is involved in the suppression of the hypertensive! and hypertroplhic 
eStects of angilotensin II in MI rats. 

Another possible explanation for thle slwppression of hyperttensive and 
hypertrophic effects of angiotensin 8 1  in MII rats, is a change in angrotensin (AT) 
receptor expression. The AT subtype 1 (AT1) receptor t~~ediabes the VasocQn- 
sfricting and growh-sttmulating effects of angiotensin 11. The AT subtype 2 
receptor antagonizes these effects and mediates vas~dl lat l~n and growth- 



inhibition. Thus, a relative upregulation of the AT2 receptor in the angiotensini I1 
infused Ml rats, could explain the suppression of hype3ltensrve and hypertrophic 
effects of angiotensin I1 in fvll rats. To examine this hypothesis, an~giotensin I I  
infused sham and Ml rats were treated with an AT2 receptor antagonist (chapter 
4). Mean arterial blood1 pressure and medial cross-sedional areas were m~easured 
after 14 days of infulsion. Results showed that the infusion of the AT2 antagonist 
did not fuflher increase the blood pressure of angiotensin II in~fused sham rats. 
Also, medial1 cross-sectional areas of most large conduit arteries did not change in 
these rats. In the MI rats, however, the co-infusion of angiotensin II and the AT2 
antagonist substantially increased mean arterial blood pressure, although it had 
no effect on the medial cross-sectional areas of large conlduit arteries. From these 
data, it can be conclluded that the AT2 receptor is involved in the suppression of 
blood pressure dulring the infusion of angiotensin II in MI rats, but does not 
mediate the suppression of its hyperkrophic effect on the peripheral vascular wall. 

In the last experim~ental chapter, the possible involvement of NO was 
investigated (chapter 5). The vascular endothelium is involved in the synthesis of 
NO, which is important in the regw~lation d basal vascular tone. This NQ synthesis 
can be suppressed by specific NO synthase inhibitors. One of these inhibitors L- 
MAMIE, was infused in sham and MI rats for 14 days. In addition, a co-infusion of 
L-NAME and angiotensin II was given to MI rats. ResuAts showed that L-NAME 
increased the blood presslure and increased the medial cross-sectional area of 
several large conduit arteries in sham rats. In the MI rats, L-NAME in,fusion 
resulted in a small increase in mean arterial blood pressure, but blood pressure 
levels were still significantly lower compared to L-NAME infused sham rats. 
Measurements of peripheral vascular structure demonstrated a sig~nificant 
increase in medial cross-sectional area of the carotid artery but no changes in the 
other llarge conduit arteries investigated. The co-infusion of L-NAME and 
angiotensin II did not result iln a further increase of mean arterial blood pressure, 
but the medial cross-sectional area of the large conduit arteries increased 
significantly. Thus, tlhe results of chapter 4 and 5 demonstrate that different 
systems are involved in the s~ppressio~n of hypertensive and hypertrophic effects 
of angiotensin II iln MI rats. Th~e AT2 receptor seems to be involved in the blood 
pressure regulation in Xhlese rats, while the NO system seems to play a role in the 
regulation of peripheral vascular structure. 

In conclusion, structural alterations in peripheral arteries during experimental 
heart failure do exist. The observations in this thesis that (i) structural alterations 
in peripheral arteries develop slowly and that (ii) stimulators of vascular growth do 
not indlluce the anticipated remodeling of vascular structure, lead to the concl~usian 
lthlat these vascular structural alte~rations are the res~ult of a well balanced, parallel 
activation of growth-in~hibiting/vasodilating systems, rather than a specific 
adlaptation of the vascular system to the cardiac: dysfunction. 



Hartfalen tvordt gekenmerkt door een afgenomen pompfunctie van het haid. 
t--iierdQQr schiet de circulatie tekort in het transport van voedingsstoffen naar en 
~ fVa~s~o f fen  vanuit kVe@fsels en organen. Die klachten vain de patiënt bestaan uil 
kor2adeffniigheid bij inspanriilnigl, en nlaarmate de pompifunctie verder achteruit gaat, 
ook in rust. Andere klachten zijIn vermoeidheid en vochtretentie. oorzaiken van 
dit complexe ziektebeeld kunnen zijn; ischemische hai.7tzi1eMe char"iinfarct), 
langdurige hypertensie, klepafwijkingen of een comlbinatie van deze 3 factoren. 
Als de pompfunctie van het hafl afneemt, probeert het lichaalm he9 verlies aan 
orgaanperfusie te compenseren. Het hart zelf compenseert heet verlies aan kracht 
door een toename wan de wandmassa (hypertrofie). Daarnaast warden 
velrschilliende riieurohorrnonale systtemen geactiveerd. Het best bekend rijn de 
activatie van het sympathisch zenuwstelsel, het renilne-anguoteinslne systeem, de 
natriuretische peptiden en het stikstof-oxide (NO) 'systeem'. 

In dit kader is het belangrijk Oe beseffen dat hadfalen niet alleen wordt bepaald 
door afwijkingen van het hart zelf. Een deel van de pampfunctie van het hart 
wordt bepaald dlaor de eigenschappen van de ermee verbonden vaaitboom 
(perifere slagaders=arteriën). Zo zal bij een vernauwing van deze perifere arklerien 
de pompkracht van het hart moeten toenemen om de ~rg~aanperfusis op peil te 
houden. De effecten van de zojuist genoemde neurlohormonale systemen zijn 
voor een belangrijk deel gericht ap de perifere organen en arteriign. De activatie 
van het sympathisch zenuwstelsel en renine angiotencine systeem leidt onder 
andere tot perifere vaatvernauwing. Het renine-angioitensine systeem is 
daarnaast ook betrokkeln bij het vasthouden van water en zouten in de nieren 
(vochtretentie). Een natuurlijke tegenhangter v00r de effeoteln van deze systemen 
zijn de natriuretische peptiden,, dlie zorgen voor vaabewijding en afscheilding van 
water door de nieren. NO is eveneens een belangrij~ke waaihrerwljdler van perilfere 
arterien. 

Een ander belaragrijk aspect van deze nleurohormonale systemen is dat re, 
naast hun functionele effecten op perifere arteriën, ook een rol spelen in grooi van 
de cellen in de vaatwand. De belangrijkste celtypen in de perifere vaatwand zijn 
gladde spiercellen en de vaatwand-bekledende endotheelcellen. Tijdlens een 
activatie van het renine-angiotensinie systeem zal d@ concentratie van 
angiotensine IU in het bloed stijgen; hetzelfde geldt voor noradrenaline tijdens een 
activatie van het sympathischie reniuwstelsel. Deze holrmonen stimluleren de groei 
van de gladde spiercellen in de vaatwand. Ook hier zijn de natriurelisclhe peptiden 
en NO natuurlijke tegenhangers; zij remmen de celgroei. 

Compensatie-mechanismen op het niveau van de perifere, arterikin zouden 
belangrijk kunnen zijn in het verloop wan het kiinisch ziektebeeld @n de 

prognose van hartfalen. Martfalen ~ord i f  gekenmerkt doar een 
verhaging van de perifere weerstand, vermoedelijk veroorzaakt door perifere 

Echter gezien de potentiële effecten Van de fleurd'Io~monal@ 



systemen op vaatgroei, is het niet uitglesloten dat ook structurele veranderingen 
van de vaatwand een rol spelen in deze functionele veranderingen. Tot nu boe, is 
echter wernig onderzoek verricht naar mogelijke structwrelle veranderingen in de 
perifere arterign tijdens hartfalen. In dit proefschrift worden experimenten 
beschreven waarin (1) het optreden van structurele ~era~nderinglen in de perifere 
arterién tijdens hartfalen en (2) die potentihlie rol van de neurohormonale activatie 
hierin,, onderzocht zijn, In d~e experimenten is een diermodel (rat) gebruikt, waarbij 
hartfalen geïnduceerd werd door afbinden van de linker kransslagader valn het 
hart. Deze operatie resulteert in een hartinfarct dat ongeveer de helft wan de 
linker hartkamer omspant. In ieder experiment werden eveneens controle dieren1 
geopereerd, d~ie een soortgelijke operatie ondergaan, maar waarbij niet de linker 
kransslagader werd afgebonden (schijn-geopereerde clieren). 

Allereerst is gekeken of in dlit model voor experimenteel hartfalen structwrelle 
veranderingen in de perifere vaaitboom optreden (h~oofdstuk 25. Na de operatie 
waarin de dieren wel of geen hartinfarct kregen, weIrden na l ,  3, 5 eln 12 weken, 
verschillende grote en kleine slagladers bestudeerd. Strulctiurele veranderi~ngen 
van de perifere vaatwand werden gemeten door, van een dwarsdloorsnede van 
een vat, het vaatwandoppervlak en de verhouding tussen vaatwand- en 
lum~enoppervlak te meten. Tijdens de expeaim~entele periode, nam het 
lichaamsgewicht van beid~e groepen toe. In de controle dieren ging dit gepaard 
met een toename in vaatwandoppervlak valn de grote arterien. In de infarct 
dieren, echter, trad deze toenalme in vaahwandoppervlak van de grote arterien 
niet op. Bovendien bleek dat de verhouding tussen vaatwand- en lumenoppervlak 
wan de kleinelre arteriën na 12 weken kleiner was dan in de schijn-geopereerdle 
dieren. Zoals al gezegd waren de lichaamisgewichten van cc,hijn-geopereerde en 
Infarct dieren niet verschrllend, dus werd gezocht naar andere mogelijke 
verkllaringen voor deze bevindingen. Het wordt algemeen aangenomen dat 
veranderingen in de bloeddoorstroming van een vat (=doorbloeding) invloed heeft 
op hst vaatwandoppervlak. Verlaging van de doorblloeding zal het 
waalwan~doppswlak werkleinen. Aang~esiien de infarct dieren een slechtere 
pompfunctie van het hart hebben, is een verlaging van de doorbloeding in de 
perifere aiteri&n niet uitgesloten. Om dit te ondersoeke~n is in aparte groepen van 
schijn-geopereerde en infarct diereIn 5 en 12 weken na de operatie de 
doortaloeding n~aar verschillende perifere organen gemeten. W i t  de resultaten 
blsek dal ds perifere doorb~loeding niet belmgrijk verschilde tussen infaIrct en 
schijn-geopereerde dieren. Dus ook de dloorbloeding lijkt geen factor van belang 
te zijn in hlet uitblijven van groei in het vaatwandoppervlak van de grote arterien in 
infarct dieren. Een tweede mogelijke verklaring kan berusten op neurohorrnonale 
aetiwatie. Het bleek dat 12 weken na operatie de plasma concentratie van êien wan 
de natriuretische peptiden (atrium-natriuretisch peptide) verhoogd was in de 
infarct dieren, de plasma concentratie van angiotensine 91 verschilde niet tussen 
infarct en schijn-geopereerde dieren. Aangezien de natriuretische peptiden de 
groei van gladde spiercellen in de perifere vaatwand relmlmen, zou de blijvende 



actkatie van de natriuretische peptiden een rol kunnen spe1ea.i in het achterblijven 
vaatgroei van de g~rote arteriën in infarct. dieren. 

renine-angiotensine Sy~kienI speelt een belangrijke rol in de regulatie van 
perifere weerstand en bloedvolume. In de vrtoege fase na een hafiinlfarcr draagt 
an5iotensine 11 big aan het op peil ie houden van de verminderde orga;angePfusje 
door middel van vaatvernauwing en waterretentie. Als de verschillende 
compenisatiemechaniicmen in balans zijn en de orgaanperfusie op peil is, zal de 
activiteit van het renine-angiotensine systeem weer afnemen. In een later stadium 
Is beschreven dat het renine-angiotensine systeem weer geactiveerd wordt eru de 
concen~tratie van circulerend angiotensine II stijgt. Het is niet bekend of de stijging 
van circulerend angiotensine li verband houdt met de versilechtering van de 
pompfunctie van het hart in deze frase. Om dit te onderzoeken werd gedurende 2 
weken een continu infuus gegeven van aingiotlensine II aan infarct en schijn- 
geopereerde dieren (hoofdstuk 3). Naast deze 2 groepen (schijn-geopereerde en 
infarct dieren met angiotensine III infuus) werd ter controle ook een infuus van 
fysiologisch zout gegeven in zowel schijn-geopereerde als infarct dieren. 
Allereerst werden in de 4 groepen verschillende hemodynarnische parameters 
gemeten, zoals har"rminuuitvolurne (volume dat het hart uitpompt per minuut), 
slagvolume (volume dat het hart uitpompt per slag), perifere weerstand, 
hartfrequentie en bloeddruk. De res~l~taten toonden aan dat, zoals verwacht, de 
pompfunctie na een infarct verminderd is. Ook bleek dat de infusie van 
angiiatensine I 1  in de schija-geopereerde dienen een suk>stanti&le verlaging van de 
pampfunctie tot gevolg had. Dus, zowel een infarct als de infusie wan 
angiotensine !I verlagen de plompflunctie. Met deze resultaten in het achterhoofd 
werd verwacht dat de combinatie van angioirensine II infuus en de aanwezigheud 
van een infarct, de pompflunctie sterk zou verlagen. Dit was niet het geval. Hei 
bleek dat de angiotensine II infuui~s in infarct dieren zorgde voor een vergelijkbare 
daling in pompfundie als in zout gei'nfunideerde infarct dieren. Een stijging van de 
plasma concentratie angiotensunie IE in infarct dieren lijkt deis niet verantwoordelijk 
voor een werslechtering van de pompfunctie. De infusie van angiotensine UI in de 
schijn-geopereerde dieren had bovend~ien een swbstantilelle bloeddrukstijging $n 
een toename van het vaatwandoppervlak van de grote arteriën tot gevolg. Echter, 
angiotensine I I  infuus in infarct dieren had slechts een lichte bloeddrukstijging tot 
gevolg en het vaatwandoppervlak veranderde niet. Een mogelijlke verklaring 
hiervoor sou kunnen l~iggen in de neurohormonaile activatie tijdens de 
angidensine U I  infuus. lin dit experiment werden naast de plasma concentratie van 
ang~~otensine II, ook de plasma concentrati~e van atrium-naitriuretisch peptide en 
een afgeleide van NO activiteit in de vaatwand gemeten. Uit deze bepalingen 
breek dat de plasma angiotensine II concentratie in hel plasma niet verschilde in 

ge'(nfun&erde schijn-geopereerde en ilnfarct dieren en dat het angliotensine 
11 infuus resultleerde in een vergelijkbare stijging van de plasma ariCíioten~in@ 11 
concentraties in schijn-geopereerde en ~nfarct dieren. De meting aan d e  
werschil,lende ~aa&ewijden~de systemen 'toonde aan dat Xnf~@l de atriufI"P 



natriuretisch peptide plasma concentratie als locale activiteit van NO in de 
vaatwand hoger war~en in de angiotensine il geïnfundeerde Infarct dileren. Deze 
recultatlen suggere~ren dat de sterkere actiuatie van natriuretische peptiden en NO 
(als vaatvewijdenele en groei remmende syste,men) verantwoordelijk zijn voor het 
laag hocrderr van bloeddruk en het omveranderde vaatwai7doppervIak in infarct 
dieren. Uil dle resultaten wan hoofstuk 2 en 3 wordt geconcludeerd dat de acitivatiie 
wan de vaatverwijdende en groei-remmende systemen belangrijk is bij de 
regulatie van bloeddruk en structurelle vaatwandveranderingen in infarct dieren. 

Hormonale systemen zoals het renine-angiotensine systeem oefenen hun 
invloed op perifere arteri4n en organen uilt via specifieke celgebonden receptoren. 
Voor angiotensin~e II zijn dit de angioten~sine (AT) receptoren. Uit onderzoek bllijkt 
dat de AT receptoren hetterogeen rijn, dat wil zeggen, dat verschillende subtypen 
bestaan met dilstincte functies. De belangrijkste en best besch~reven AT 
receptore~n ziljn tot dusver de AT subtype 1 (ATIIJ en de AT slubtype 2 (AT21 
receptoren. Vaatvernauwing en groeistimulatie kamlen tot stand via de AT1 
receptor. Recentelijk is duidelijk geworden dat de AT2 receptar een natuurlijke 
tegenhanger is van de AT1 receptor. Dus, de AT2 receptor reguleert 
waaitvewijdin~g en groeirernlming van de gladde spiercellen in de vaatwand. De 
resultaten van hoofdstuk 3, namlelijk dat angiotensine IIi infuus in infairct dieren 
geen substantiële bloeddrukverhoging geeft en geen effect heeft alp het perifere 
vaaXwandoppenrlaIk, zou verklaard kunnen worden door grotere rol van de AT2 
receptoren. Olm dit te onderzoeken is gebruik gemaakt: van specifieke substanties 
die óf de AT1 Of de AT2 receptor remmen (zogenaamde receptor antagonisten). 
In drt experiment (hoofdstuk 4) werd opnieuw een angiotensine II infuus gegeven 
aan infarct of schijn-geopereerde dieren, al dan niet gecambineerdl met een 
infusie met een specifieke AT2 antagonist. Opnieuw werden bloeddruk en 
perifeer vaatwandoppervlak na 2 weken infusie gelmeten. Uit de res~ultaten blijkt 
dat de AT2 antagonist in angiotensine II geïnfundeerde schijn-geopereerde dueren 
geen effect heeft op de bloeddruk (deze wordt onveranderd verhoogd) en in de 
meeste arteriën geen effect heeft log het vaadwandoppenslak. In de infarct dieren 
echter had de infusie met AT2 antagonist een substantiële bloeddrukstijging tot 
gevolg, maar veranderingen in het perifelre vaatwandoppervlak werden niilet 
gavonden. Uit de resultaten van dit experiment blijkt dat in 11n1farct dieren, de AT2 
receptor, als natuurlijke antagonist van de AT1 receptor, wél betrokken is bij het 
laag houdan van de bloedldruk gedurende een infusie van angiotensine II in 
Infarct dieren, maar niet bij dle veranderingen in de perifere vaatwandstructuur. 

Wat overblijft is da vraag, welke systemen betrokken zijn in de regulatie van 
perifere vaaltwandstructuur. In het laatste experliment is de potentiële rol van NO 
ondelrzocht (hoofdstuk 5). Stikstof-oxide of NI0 wordt onder andere gelmaakt door 
het endokheel dat de waatwalnd bekleedt. Dit door het endotheel gesynthetiseerde 
NO is een belangrijke vaatverwijder en betrokken bij de bloeddrukregulatie. 
Daarnaast remi NO de groei wan de gladde spiercel in de vaatwand. De synthese 
wan NO kan geremd worden door specifieke substanties die de activiteit van het 



~@rant~oordelilU<e No-s~nithetisererrde enzym verlagen. Een dergeiijhe remmer 
(L-NAME) werd gedc~rende 2 weken gefnfundeerd in infarct en schijn- 
geTereerde ratt@n. Bovenldien werd gekek~n naar het effect van een combinatie 
van angiotensine I I en L-NAME infuus in infarct. dieren. De resultaten loonden aan 
dat de infusie van L-NAME in schijn-geopereerde dieren de bloeddruk verhoogde. 
Deze verhoging werd wemacht aangezien tijdens de remming van NO synthese 
een belangrijk waaherwrijdend systeem wegvalt. Hierbij wiel op dat de bloeddruk 
absoluut en relatief minder verhoogd was dan tijdens een angiotensine II infuus in 
schijn-geopereerde dieren. Een tweede effect van het L-NAME infuus In schijn- 
geopereerde dieren was een verhaging van hel vaalwandoppervlak van 
verschillende perifere grote arteriën. In de infarct dieren zorgde de L-NAME 
infusie eveneens voor een bloeddrukstijging die ditmaal relatief gezien 
vergelijkbaar was met de stijging in de L-NAME gelnfundeerda schijn- 
geopereerde dieren. Absoluut was de bloeddruk van L-NAME gelnfundeerde 
infarct dieren nog steeds lager dan in L-NAME geïnfundeerde schijn-geopereerde 
dieren. Wat het vaatwandoppervlak van de perifere arterien betreft, bleek dat bij 
een van de onderzochte artterign (de halsslagader=arteria carotis) het 
waahvandoplpe~rwlak well vergroot was in L-IVAME geïnfundeerde infarct dieren, 
tewijl in andere grote arterikin geen structurele veranderingen optraden. Alhoewel 
zowel angiotensine YI als L-NAME een lichts verhoging van de bloeddruk tot 
g~evolg had in infarct dieren, had de comlbinatie van, beide geen effect ap de 
bloeddruk (d.w.z. vergelijkblaar met L-NAME gsïnfundeeirde infarct dieren). 
Echter, het vaatwandoppervlak van alle bestudeerde perifere atterilen was 
substantieel w~erhoogd in de infarct dieren geïnbundeerd met zowel angiotensine I I  
als L-NAME. Uit de resultaten van hoofdstuk 4 en 5 wordt geconcludeerd dat 
verschillende systemen betrokken zijn bij het laag houden van de bloeddruk en 
het optreden van structurele vaatwandverandeririigen tijdens een angiotensine II 
infuus in infarct dieren. De AT2 receptor lijkt betrokken te zijn bij het laag houden 
van de blaeddruk in angiotensine II ge'infunideerds infarct dieren. Een 
vaatverwwijdend systeem als NO lijkt betrokken te zijn bij d& verandsringen in d@ 
perifere vaatwandstructuur. Immers, de injusie wan de NO-synthase remmer L- 
NAME bleek het vaatwandoppe~Iak van de halsslagader al te verhogen, terwijl 
de colmbinatie van zowel a~ngiotensine II als L-NAME het waatwandoppewlak wan 
diverse glrote arterign vergrootte. 

Samenvattend, in dit proefschrift wo~rdt aangetoond dat perifere structurele 
vaatwandveranderingen zich pas in een laat stadium na het optreden van @en 
haflinfarct in de rat ontwikkelen. Bovendieln blijkt dat perifere aflerien in fr~farct 
dieren relatief ongevoelig zijn voor hormonen met een groei stilmlulerende 
werking. de experimenl.hen beschreven in dit proefschrift blijkt dat dit met name 
het gevolg is van een actiratie van groei remmende en vaaherwildende 

systemen. 




