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T36 Summary

In such clinical syndromes as compartment syndrome, intermittent claudica-
tion, and lower limb ischemia, reduced perfusion pressure results in disturbed per-
fusion of the skeletal muscle. Under these circumstances skeletal muscle blood flow
may cease despite a significant pressure difference across the microvascular bed.
Animal studies revealed that flow cessation occurs at the microcirculatory level.
During this so-called flow cessation phenomenon arterioles dilate and venules do
not change in diameter. This indicates that the cause of flow cessation is to be found
at the capillary level. The major aims of the present study were to investigate (1)
whether red blood cell flow cessation in skeletal muscle capillaries at low driving
pressures may be explained by capillary diameter reduction and (2) to what extent
capillary diameter varies with perfusion pressure, and thus transmural pressure.
Since in preliminary experiments we found a positive correlation between the inci-
dence of flow cessation and local oxygen tension (pQ )̂» '•*•> the PO2 in the superfu-
sion solution between objective lens and muscle surface, we also investigated
whether there is a relation between this local PO2' capillary diameter, and flow ces-
sation. Experiments were performed in situ on the tenuissimus muscle in the hind
limb of young rabbits using intravital video-microscopy. Capillary perfusion pres-
sure, and thus capillary transmural pressure, was varied by 1) two minutes of com-
plete aortic occlusion, 2) subsequent (sudden) release of the occluder, resulting in
reactive hyperemia, and 3) local application of adenosine for at least 20 minutes.
Capillary perfusion pressure and capillary transmural pressure are likely to de-
crease during aortic occlusion and increase during reactive hyperemia and adeno-
sine application.

The study described in chapter 3 shows that capillary diameters decreased by
6% during aortic occlusion (femoral artery pressure = 17 mmHg) and increased by
maximally 12% during peak reactive hyperemia when compared with the control
period. The diameter changes were greater at the arteriolar end of the capillaries
than at the venular end. As a consequence of the diameter changes, capillary resis-
tance was estimated to increase by 27% during occlusion and to decrease by 36%
during reactive hyperemia.

The role of capillary diameter reductions in the flow cessation phenomenon
was investigated in the study described in chapter 4. The capillary diameter reduc-
tion during aortic occlusion was characterized by a general decrease along the
whole length of the capillary, sometimes attended by a local extra decrease due to in-
traluminal protrusion of an endothelial nucleus. Usually, the capillary diameter
reduction did not lead to an obstruction for red blood cell passage. In addition, the
capillary diameter and extent of its reduction during aortic occlusion did not differ
between capillaries with and without flow cessation. This indicates that the flow
cessation phenomenon cannot be explained solely by capillary diameter reductions.
Because the diameter reductions result in considerable resistance increases, they
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may contribute to the occurrence of flow cessation.
Also in chapter 4, the relationship between local po„ and the incidence of flow

cessation is presented. During aortic occlusion, red blood cells remained flowing
through almost all capillaries when the local PO2 was 20 mmHg or below, while ele-
vation of local PO2 to 70 mmHg led to flow cessation in all capillaries. The depen-
dency of the incidence of flow cessation on local PO2 cannot be attributed to differ-
ences in capillary diameter since capillary diameter and its reduction did not
correlate with local PO2 (chapter 4). In the study presented in chapter 7, it was
investigated whether this dependency could be explained by oxygen dependent
arteriolar constriction. If this is the case, the arteriolar dilation in reaction to
reduced perfusion pressure would be impaired under high local PO2> leading to
smaller arteriolar diameters. Therefore, adenosine was applied on top of the muscle
surface to induce loss of oxygen dependent tone, resulting in dilated arterioles. The
incidence of flow cessation at elevated local PO2 was found to decrease from 100% to
20-30% in the presence of adenosine. This suggests that the increase in incidence of
flow cessation under high local PO2 '̂ , at least partly, due to impaired arteriolar
dilation. Besides the increase in arteriolar diameter, capillary diameters also
increased in the presence of adenosine probably due to an increase in capillary
transmural pressure. It is suggested that the increase in capillary diameter has a
greater effect on the reduced incidence of flow cessation under adenosine than the
increase in arteriolar diameter, because the interaction between red blood cells and
vessel wall is more pronounced in the narrow capillaries.

The finding that in a vasodilated bed, as induced by adenosine, flow cessation
still occurred in 20-30% of the capillaries at elevated local PO2 (chapter 7) and in a
non-dilated vascular bed flow cessation was absent at low local pOg (chapter 4), sug-
gests that oxygen affects the flow cessation phenomenon not (only) by oxygen depen-
dent arteriolar constriction but (also) by another as yet unknown mechanism.

Under adenosine, the increase in capillary diameter was greater than could be
expected on the basis of a mere increase in transmural pressure (chapter 6). Based
on the findings of Lee and Schmid-Schönbein (Ann Biomed Eng 23: 226-246, 1995) it
is proposed that prolonged exposure to a high transmural pressure in the presence
of adenosine, induces changes in capillary wall configuration, leading to larger
diameters. This extra stretch remains during transient transmural pressure
changes and only disappears after considerable time (about 15 minutes) when re-
turning to control pressures.

Chapter 5 deals with the consequence of capillary diameter changes for func-
tional capillary density, in case it is used as a determinant for capillary volume flow
and tissue exchange surface area. It is suggested that when functional capillary
density is assessed during interventions where capillary diameter may be expected
not to be invariant, capillary diameters have to be taken into account.



Summary

In conclusion, distensibility of capillaries in skeletal muscle is of physiologies
importance. Capillary diameter reductions, which occur at low perfusion pressure
and, hence, low transmural pressure, cannot solely explain the cessation of re<
blood cell flow in capillaries at low perfusion pressures, but may contribute to it. Th
flow cessation phenomenon may be due to a combination of factors such as reduce^
perfusion pressure, reduced capillary diameters, increased venular viscosity al lo\
flows, attenuated arteriolar dilator response at elevated PO2> ^id, possibly, a de
creased red blood cell deformability at elevated



Samenvatting



/40 Samenvatf/ng

Flow cessation en diameterveranderingen
van de capillairen in de skeletspier

Inleiding

fl/oed en

Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen die allen voedingsstoffen en
zuurstof nodig hebben om in leven te blyven. Deze stoffen worden aangevoerd door
het bloed dat bovendien de afvalprodukten van de cellen afvoert. In het bloed zijn
deze stoffen opgelost in de bloedvloeistof (plasma) of opgenomen in bloedcellen en
bloedplaatjes. Het grootste deel (99%) van de bloedcellen zijn rode bloedcellen die
zorg dragen voor het zuurstof- en koolzuurtransport. Slechts 1% bestaat uit witte
bloedcellen dip tot. t.nnk hphhpn het lichaam t.p hpschprmp.n tjyp.n infp-ri.ip.s p.n AnrW*»

schadelijke invloeden. De kleinere bloedplaatjes spelen een centrale rol in de bloed-
stolling.

Het bloed bevindt zich in ons lichaam in een stelsel van buizen, het bloed-
vatenstelsel, en wordt rondgepompt door het hart. Vanuit het hart stroomt het bloed
onder hoge druk in de grote slagaders (arteriën) die zich vertakken om de weefsels
en organen van bloed te voorzien. In de organen en weefsels vertakken de arteriën
zich in steeds kleiner wordende slagaders (arteriolen). Deze arteriolen gaan vervol-
gens over in een netwerk van de allerkleinste bloedvaten, de haarvaten of capillai-
ren. Hier vindt de uitwisseling plaats van stoffen tussen het bloed en de weefsels.
Vanuit de capillairen wordt het bloed afgevoerd door kleine aders (venulen) die
samenvloeien tot grote aders (venen). Door deze venen wordt het bloed terug geleid
naar het hart.

De bloeddruk is het hoogst in de arteriën en het laagst in de venen. De druk in
de capillairen is ongeveer 20% van de bloeddruk in de arteriën.

De door6/oedm£ uctn de sAe/efspier

Een skeletspier heeft als functie het bewegen van het skelet, zoals tijdens lopen,
zwemmen en schrijven, en is opgebouwd uit langwerpige spiervezels. Elke spier-
vezel is omringd door capillairen die evenwijdig aan de vezels lopen. De capillairen
zyn dunne vaten met een doorsnede (diameter) van 3 tot 7 um (= 0.003-0.007 mm)
terwijl de lengte van een capillair wel 1000 um (= 1 mm) kan zijn. De wand van een
capillair is erg dun, en bestaat uit één laag cellen (endotheelcellen), omgeven door
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arteriole
endotheelcel kernen

rode bloedcellen

/. Sc/iema<iscAe /eAcnm^ uan een arterio/e en fu/ee capi//ajren me< daarin
sfromende rode 6/oedce//en. De diameters i>an capi//airen zyn Alein en som»
onre£cJma<i# door aanwezi^neid i;an uitput/ende Aernen van ercdo*/iee/ce//en. /n
de dunne capi/Zairen ueruormen de rode MoedceZZen.

een vliesje, de basaal membraan. Net zoals bijna elk type cel heeft de endotheelcel
een kern die uit onvervormbaar materiaal bestaat. De kernen bepalen in belangrijke
mate het uitsteken van de endotheelcellen in het vat. Het oppervlak aan de binnen-
kant van een capillair is daardoor onregelmatig (zie figuur 1).

De diameter van een capillair is zo klein dat de grootste deeltjes in het bloed, de
rode en witte bloedcellen, flink moeten vervormen als ze zich in een capillair bege-
ven. Voor de rode bloedcellen is dit geen probleem omdat ze zeer vervormbaar zijn
(zie figuur 1). De witte bloedcellen zijn groter en stijver, en hebben meer moeite een
capillair te passeren. Ze verplaatsen zich vrij traag en kunnen een capillair tijdelijk
verstoppen. Dit leidt meestal echter niet tot storingen in de doorbloeding van de
spier. De bloedplaatjes zijn zo klein dat ze ongestoord door de capillairen kunnen
stromen.

De doorbloeding van een spier kan sterk variëren. Tijdens inspanning, bijvoor-
beeld hardlopen, neemt de hoeveelheid bloed die per tijdseenheid door de skeletspie-
ren van de benen stroomt, sterk toe om aan de toegenomen behoefte aan energie
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capillair netwerk

arteriole
f i

venule

PA

Perfusiedruk =

Figuur 2. Sc/iema<tsc/ie M;eer#at;e uan een capiZ/air netu;erA mef een aanuoerend
ua< (arterio/e,) en een a/boerend nat (KenuZej. De capiZZaire door&Zoedin^ ts
a/7ianAeZi/'A fan de per/usiedrufc. PA = bZoeddrufc aan de arterioZaire zt/'de uan ne<
ne£u>er&; Py = Woeddrufc aan de uenu/a/re zi/'de i>an /ie/ neftferA. Pi/7</'es geuen de
slroomrtc/ifmg aan.

(voedingsstoffen en zuurstof) te voldoen. De drijvende kracht voor het stromen van
bloed is een druk verschil: het bloed stroomt van een plaats waar de druk hoog is
naar een plaats waar een lagere druk heerst. Voor de doorbloeding van de capillai-
ren geldt dat de drijvende kracht gelijk is aan de bloeddruk aan de arteriolaire zijde
van het capillaire netwerk minus de bloeddruk aan de venulaire zijde van het
netwerk. Dit verschil in druk wordt de perfusiedruk genoemd (perfusie = doorbloe-
ding; zie figuur 2). Wanneer de perfusiedruk stijgt, neemt ook de snelheid toe waar-
mee het bloed door de capillairen stroomt. De perfusiedruk, en dus de doorbloeding
van capillairen, wordt voornamelijk geregeld door de arteriolen die voor het capil-
lair netwerk liggen. Arteriolen kunnen hun diameter veranderen door de gladde
spiercellen in hun wand samen te trekken of te ontspannen. Wanneer de gladde
spiercellen zich ontspannen, neemt de diameter van de arteriolen toe. In dit geval
zal het stromende bloed minder weerstand ondervinden in de arteriolen. De bloed-
druk aan de arteriolaire zijde van de capillairen en dus ook de perfusiedruk nemen
toe en de capillaire doorbloeding stijgt.

In tegenstelling tot de arteriolen hebben capillairen geen gladde spiercellen in
hun vaatwand. Daardoor kunnen capillairen normaal gesproken niet zelf (actief)
hun diameter veranderen. Bloedvaten zonder gladde spiercellen in hun vaatwanden
kunnen echter wel onder invloed van drukveranderingen (passief) van diameter
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Transmurale druk = Pj

vaatwand

Figuur 3. Sc/iemahsc/ie dwarsdoorsnede uan een (passie/) e/asfiscn 6/oedi>af. De
diameter ts a/nanJfee/i/'Jfe uan de transmura/e rfruA. Pj - drwA in ne< ca/; Pft -

veranderen als ze een elastische vaatwand hebben. Zo zal een (passief) elastisch vat
zonder glad spierweefsel zich verwijden wanneer de druk in het vat (bloeddruk) toe-
neemt of de druk buiten het vat (veroorzaakt door omliggende strukturen zoals orga-
nen of weefsels) afneemt; een elastisch vat zal zich vernauwen wanneer de druk in
het vat afneemt of die buiten het vat toeneemt. Het verschil tussen de druk in het vat
en de druk buiten het vat wordt de transmurale druk genoemd (zie figuur 3). Bij
elastische vaten zal een verandering in transmurale druk dus leiden tot een veran-
dering in diameter. Dit heeft weer gevolgen voor de doorbloeding. Wanneer de dia-
meter toeneemt zal de weerstand van het vat afnemen en dus de doorbloeding toene-
men. Of de diameter van capillairen ook afhangt van de transmurale druk is niet
geheel duidelijk. Capillairen worden over het algemeen gezien als starre buizen die
nauwelijks van diameter kunnen veranderen. Verklaringen hiervoor zijn dat de
wanden van capillairen weinig elastisch zijn en/of het weefsel waarin de capillai-
ren zijn ingebed voor de stijfheid zorgt. Er zijn echter toch aanwijzingen dat capil-
lairen wel degelijk van diameter kunnen veranderen.
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Het onderzoek

"Aderverkalking" is een ziekte waarbij de diameters van arteriën sterk kun-
nen afnemen door afzettingen van allerlei stoffen tegen de vaatwand en door een
afname in elasticiteit van de vaatwand. De vernauwing van de arteriën leidt tot een
weerstandstoename voor het stromende bloed. Het gevolg is dat stroomafwaarts van
de vernauwing de transmurale druk, de perfusiedruk, en de bloedstroomsnelheid
afnemen. "Aderverkalking" kan gepaard gaan met doorbloedingsstoornissen in
organen waardoor ze slechter gaan functioneren. De verlaagde perfusiedruk is
wellicht een factor voor het optreden van deze doorbloedingsstoornissen.

Experimenten, waarbij gebruik werd gemaakt van een diermodel, toonden aan
dat wanneer de perfusiedruk wordt verlaagd door geleidelijke afsluiting van de
grote lichaamsslagader (aorta) de rode bloedcellen in capillairen van de skeletspier
op een gegeven moment kunnen gaan stoppen met stromen. Wanneer de cellen stil
gaan staan is er nog steeds een perfusiedruk aanwezig, welliswaar sterk verlaagd.
Dit is opmerkelijk, want er is nog steeds een (lage) drijvende kracht aanwezig om
het bloed (langzaam) te laten stromen. Het tot stilstand komen van de capillaire
doorbloeding bij verlaagde perfusiedrukken wordt het 'flow cessation fenomeen'
genoemd (flow = bloeddoorstroming; cessa t ion = tot stilstand komen). In het
vervolg van dit verhaal zal de engelse term 'flow cessation' gebruikt blijven worden.
Waarom de bloeddoorstroming stopt bij lage perfusiedrukken is niet bekend. Omdat
tijdens flow cessation ook de transmurale druk afneemt, was één van de mogelijke
verklaringen dat de arteriolen zich sluiten en op die manier de bloeddoorstroming
belemmeren. Deze theorie blijkt echter niet te kloppen. Experimenten hebben aan-
getoond dat de diameter van arteriolen tijdens een verlaagde perfusiedruk niet af-
neemt, zoals bij (passief) elastische vaten, maar juist toeneemt. De verlaagde perfu-
siedruk is een prikkel voor de arteriolen om zich te verwijden in een poging de
capillaire doorbloeding te handhaven. Het is gebleken dat ook venulen open blijven
staan tijdens verlaagde perfusiedrukken en dus verlaagde transmurale drukken.
Het ligt nu voor de hand de oorzaak van het flow cessation fenomeen bij de capillai-
ren zelf te zoeken. Het is mogelijk dat de bloeddoorstroming stopt doordat de diame-
ters van capillairen afnemen door een afname in transmurale druk. Dit betekent
echter wel dat de capillairen (passief) elastisch moeten zyn.
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Doel van het onderzoek

Het doel van de studie in dit proefschrift was antwoorden te krijgen op de
volgende vragen:

• verandert de diameter van capillairen in de skeletspier wanneer de transmura-
le druk van het vat verandert. Met andere woorden: zijn capillairen (passief)
elastisch?

• kan het flow cessation fenomeen verklaard worden door een diameterafname
van de capillairen?

In een vroeg stadium van onze experimenten bleek dat het optreden van flow ces-
sation tijdens lage perfusiedrukken afhankelijk was van de hoeveelheid zuurstof in
de vloeistof die op het spiertje werd gedruppeld. Daarom vroegen we ons ook af:

• wat is de relatie tussen het optreden van flow cessation en de zuurstofconcentra-
tie in de vloeistof?

• zijn de diameters van capillairen bij een bepaalde transmurale druk afhankelijk
van de zuurstofconcentratie in de vloeistof?

Methode

In deze studie werden de vaten bestudeerd van de tenuissimus spier, een dun
skeletspiertje gelegen in de achterpoot van het konijn. Vlak voor de experimenten
werd het konijn verdoofd en vervolgens onderworpen aan een aantal chirurgische
ingrepen. In een aantal bloedvaten werden catheters aangebracht om de hartslag
en bloeddruk van het dier te kunnen registreren gedurende het experiment. Teven»
werd er een soort ringvormig ballonnetje (occluder) rond de aorta gelegd, dat met
behulp van een kleine pomp opgeblazen kon worden en op die manier de aorta dicht
kon drukken. Afsluiting (occlusie) van de aorta heeft tot gevolg dat de bloedtoevoer
naar de achterpoten en dus ook naar de tenuissimusspier wordt verminderd. Als
laatste werd in de linker achterpoot de tenuissimus spier blootgelegd, zonder daarbij
de zenuw- en vaatvoorziening van de spier te beschadigen, door een deel van de huid
en een bovenliggende spier weg te klappen.

Na deze handelingen, werd de linker achterpoot in een afsluitbare doos ge-
plaatst en onder de spier werd een lichtgeleider aangebracht om de spier van onder-
af te belichten. Daarna werd het konijn overgebracht naar de microscoop om de va-
ten van de spier te bestuderen. Met behulp van een videocamera werden de micro-
scopische beelden geprojecteerd op een TV scherm en opgenomen op video. De video-
opnamen gaven ons de gelegenheid de beelden na het experiment nog eens te
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bestuderen.

Met behulp van de microscoop werden kleine gebieden van de spier geselec-
teerd met duidelijk zichtbare arteriolen en capillairen. Deze vaten werden opgeno-
men op video tijdens een controle periode (2 tot 5 minuten), tijdens een totale occlusie
van de aorta (2 minuten), en na het abrupt opheffen van de occlusie (2 minuten). In
figuur 4 is de stroomsnelheid van de rode bloedcellen in een capillair weergegeven
tijdens dit protocol. Gedurende de controle periode zien we een wisselende snelheid
die het gevolg is van diameterveranderingen in de aanvoerende arteriolen. Tijdens
occlusie, en dus tijdens een verlaagde perfusiedruk en transmurale druk, neemt de
stroomsnelheid sterk af. Na occlusie neemt de snelheid sterk toe en stijgt boven de
controle-snelheden uit. Deze versnelde doorbloeding is een reactie op de tijdelijke
occlusie en wordt reactieve hyperemie genoemd. Tijdens de reactieve hyperemie
stijgen ook de perfusiedruk en de transmurale druk boven de controle drukken uit.

In een aantal experimenten werd er tevens een oplossing met adenosine op het
spiertje gedruppeld. Adenosine is een vaatverwijder, dat wil zeggen dat in aan-
wezigheid van deze stof de gladde spiercellen in de wanden van de arteriolen zich
ontspannen en de arteriolen dus sterk verwijden. In aanwezigheid van adenosine
nemen de transmurale druk, de perfusiedruk en dus ook de bloedstroomsnelheden
in de bloedvaten van de spier sterk toe.

(O

E

controle periode occlusie

60 120 180 240

tijd (sec)

300 360

Figuur 4. De sfroomsne/neid van rode 6/oedceZ/en in een capt/Zatr gedurende een
confro/e periode zonder inferuenfte, occ/uste en reac(jei;e /typeremte



Samenvatting 747

Tenslotte werd in sommige experimenten de zuurstofconcentratie gevarieerd
in de vloeistof die continu op het spiertje werd gedruppeld. Dit gebeurde zeer locaal.
Alleen in het deel van de vloeistof tussen de microscooplens en de spier werd de
zuurstofconcentratie gevarieerd. De rest van de spier werd in een zuurstofarme om-
geving gehouden door stikstofgas in de doos te blazen opdat de zuurstof verdreven
werd.

Resultaten

uare capt//airen

Onze eerste vraag was of capillairen in de skeletspier (passief) elastisch zijn en
dus van diameter veranderen als de perfusiedruk, en daarmee de transmurale
druk, verandert. Om deze vraag te beantwoorden, zijn de diameters van een grote
groep capillairen gemeten tijdens een controle periode, tijdens occlusie (verlaagde
transmurale druk), en tijdens reactieve hyperemie (verhoogde transmurale druk).
Als we een hele set capillairen in beschouwing nemen, dan zien we dat de diameter
afneemt met 6% tijdens occlusie en toeneemt met maximaal 12% tijdens reactieve
hyperemie. De capillairen kunnen dus van diameter veranderen. Het bleek dat de
diameter van een capillair niet overal in gelijke mate veranderde. De diameter
veranderingen aan de arteriolare zijde van een capillair waren groter dan die aan
de venulaire zijde van het capillair. De veranderingen in weerstand van de capil-
lairen als gevolg van de diameterveranderingen, kunnen berekend worden. Tijdens
occlusie neemt de weerstand toe met ongeveer 27% (bij een diameterafname van 6%)
en tijdens reactieve hyperemie af met ongeveer 36% (by een diametertoename van
12%). De geringe diameterveranderingen leiden dus tot aanzienlijke weerstands-
veranderingen.

F/oif cessation en diametera/hame van capiWairen

Vervolgens is onderzocht of het flow cessation fenomeen verklaard kan worden
door een diameterafname van de capillairen als gevolg van de verlaagde transmu-
rale drukken. We vonden dat de vernauwing van de capillairen tijdens occlusie over
het algemeen niet zó sterk was dat het leidde tot een directe obstructie voor rode
bloedcellen. Slechts in een enkel geval was een capillair plaatselijk ernstig
vernauwd door een sterk opgebolde endotheelcelkern die daardoor flink in het vat
uitstak. In deze gevallen konden de zeer flexibele rode bloedcellen meestal toch
passeren, hoewel duidelijk met moeite. We vonden ook dat de diameters en diame-
terafname tijdens occlusie niet verschilden tussen de capillairen waarin de rode
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bloedcellen stil stonden en de capillairen waarin het bloed nog langzaam bleef
stromen. Dit betekent dat het flow cessation fenomeen niet uitsluitend verklaard kan
worden door een diameterafname van de capillairen. Omdat de diameterafname
van capillairen resulteert in een aanzienlijke toename in weerstand, kan het wel
bijdragen tot het optreden van flow cessation.

F/ou; cessation en zuurste/"

Een verrassende bevinding in ons onderzoek was dat het aantal capillairen
waarin flow cessation optrad afhing van de locale zuurstofconcentratie in de vloei-
stof op de spier. Bij lage zuurstofconcentraties trad er nauwelijks flow cessation op
tijdens verlaagde perfusie drukken: in bijna alle capillairen bleven de rode bloed-
cellen langzaam stromen. Verhoging van de zuurstofconcentratie leidde uiteinde-
lijk tot flow cessation in alle capillairen. Het is moeilijk een verklaring te vinden
voor de afhankelijkheid van het flow cessation fenomeen voor zuurstof. Het kan niet
toegeschreven worden aan verschillen in diameterafname van de capillairen omdat
de diameterafname niet veranderde onder verschillende zuurstofconcentraties. Het
is echter bekend dat arteriolen gevoelig zijn voor zuurstof en zich vernauwen
wanneer er veel zuurstof aanwezig is. Dit betekent dat in een situatie waarbij de
perfusiedruk is verlaagd, de arteriolen zich minder verwijden bij hoge zuurstof-
concentraties dan bij lagere concentraties. Een kleinere diameter van arteriolen zou
kunnen leiden tot een groter aantal capillairen met flow cessation. Om dit te
onderzoeken werd adenosine op het spiertje gedruppeld dat er voor zorgde dat de
arteriolen ongevoelig werden voor zuurstof en zich sterk verwijden. In aanwe-
zigheid van adenosine en een hoge zuurstofconcentratie nam het aantal capillairen
met flow cessation af van 100% tot 20-30%. Dit duidt er op dat onvoldoende verwijding
van arteriolen mogelijk een rol speelt in het flow cessation fenomeen. We vonden
echter dat de diameters van capillairen ook toenamen in aanwezigheid van adeno-
sine door een toename in transmurale druk van de capillairen. We denken dat de
toename in capillaire diameter een groter effect heeft op het afgenomen aantal
capillairen met flow cessation dan de toename in arteriolaire diameter, omdat de
interactie (wrijving) tussen rode bloedcellen en vaatwand een grotere rol speelt in de
dunne capillairen. Dit zou dus weer een aanwijzing kunnen zijn dat de diameters
van capillairen een rol spelen in het flow cessation fenomeen.

Omdat bij verhoogde zuurstofconcentraties en in aanwezigheid van adenosine
toch nog flow cessation optrad in zo'n 20 tot 30% van de capillairen, kan de zuurstof-
afhankelijke vernauwing van arteriolen in ieder geval niet alles verklaren. Er moet
nog een ander mechanisme zijn dat ervoor zorgt dat het aantal capillairen met flow
cessation toeneemt bij verhoogde zuurstofconcentraties. Een mogelijkheid is dat de
vervormbaarheid van rode bloedcellen afneemt bij verhoogde zuurstofconcentraties
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waardoor ze moeilijker een capillair in kunnen en sneller vastlopen.

Adenosme en diameterueraneterin^en con captV/airen

Het viel op dat in aanwezigheid van adenosine de diametertoename van de
capillairen groter was dan kon worden verwacht op grond van een stijging in trans-
murale druk alleen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de langdurige blootstelling
(ongeveer 20 minuten) aan een hoge transmurale druk die resulteert in een afname
in dikte van de vaatwand waardoor de diameters van de capillairen extra toenemen.

Capi/Zaire /uncfione/e (fic/iMeief

Tenslotte is ook stil gestaan bij de betekenis van capillaire diameterveran-
deringen voor de functionele capillaire dichtheid, oftewel het aantal capillairen
waarin het bloed stroomt per mm^ spier. De functionele capillaire dichtheid wordt
vaak gebruikt als maat voor: 1) de hoeveelheid bloed die per tijdseenheid door de
capillairen kan stromen, en 2) de hoeveelheid stoffen die uitgewisseld worden
tussen het bloed en de weefsels. Deze parameters zullen beiden toenemen als de
diameter van de capillairen toeneemt. Immers, als de diameters zijn vergroot dan
kan er meer bloed in 1 capillair en is het oppervlak waarover er uitwisseling plaats
vindt, vergroot. Dit betekent dat als de functionele capillaire dichtheid gebruikt
wordt als maat voor de hoeveelheid doorbloeding en uitwisseling in gevallen dat de
diameters van de capillairen variëren, de diameters van capillairen ook bepaald
moeten worden.

Conclusies

Capillairen in de skeletspier zijn (passief) elastisch, hetgeen van grote
betekenis is voor de doorbloeding van het orgaan. De afwezigheid van de bloeddoor-
stroming in capillairen (flow cessation) tijdens verlaagde perfusiedrukken kan niet
volledig verklaard worden door een diameterafname van de capillairen. Het flow
cessation fenomeen is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van een aantal
factoren, waarvan de diameterafname van de capillairen er één is. Andere factoren
die mogelijk een rol spelen zijn: 1) de verlaagde perfusie druk, 2) de relatief kleine
diameters van arteriolen tijdens verhoogde zuurstofconcentraties, 3) de verminder-
de vervormbaarheid van rode bloedcellen tijdens verhoogde zuurstofconcentraties,
en 4) de toename in stroperigheid van het bloed tijdens de verlaagde stroomsnelhe-
den.




